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UCHWADA NR LIX/322/2010

 RADY MIEJSKIEJ W RYKACH 

	z	dnia	18	marca	2010	r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ryki ｠ I etap

Na	podstawie	art.	20	i	art.	29	ustawy	z	dnia	27	
marca	 2003	 r.	 o	 planowaniu	 i	 zagospodarowaniu	
przestrzennym	(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.),	w	 związku	 z	 uchwaEą	 Rady	Miejskiej	w	Ry-
kach	Nr	LVI/343/2006	z	dnia	27	papdziernika	2006	
r.	w	sprawie	przystąpienia	do	 zmian	miejscowego	
planu	 zagospodarowania	 przestrzennego	 miasta	
Ryki,	Rada	Miejska	uchwala,	co	następuje:

RozdziaE 1
PRZEPISY OGÓLNE 

§	 1.	 1.	 Zmienia	 się	 miejscowy	 plan	 zagospoda-
rowania	przestrzennego	miasta	Ryki,	zatwierdzony	
uchwaEą	Nr	XIX/122/2004	Rady	Miejskiej	w	Rykach	
z	dnia	27	lutego	2004	r.	

2.	Ilekroć	w	niniejszej	uchwale	jest	mowa	o	pla-
nie,	nalery	przez	to	rozumieć	miejscowy	plan	zago-
spodarowania	przestrzennego	miasta	Ryki	zatwier-
dzony	uchwaEą	Nr	XIX/122/2004	Rady	Miejskiej	w	
Rykach	z	dnia	27	lutego	2004	r.	

3.	Zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	
przestrzennego	stanowią	tre[ć	niniejszej	uchwaEy	 i	
wyrarone	są	w	postaci:	

1)	przepisów	ogólnych	(RozdziaE	1),	
2)	ustaleG	ogólnych	dotyczących	caEego	obszaru	

objętego	zmianami	(RozdziaE	2),	
3)	ustaleG	szczegóEowych,	dotyczących	terenów	

wydzielonych	 liniami	 rozgraniczającymi	 i	 oznaczo-
nych	symbolami	na	terenie	miasta	Ryki	(RozdziaE	3),	

4)	przepisów	koGcowych	(RozdziaE	4),	
5)	 rysunków	 zmian	 planu	 miejscowego	 w	 skali	

1:2000	stanowiących	zaEączniki	od	nr	1	do	nr	7	
6)	 rozstrzygnięcia	 Rady	 Miejskiej	 w	 Rykach	 o	

sposobie	 rozpatrzenia	uwag	zEoronych	do	projektu	
zmian	planu,	stanowiącego	zaEącznik	nr	8,	

7)	rozstrzygnięcia	Rady	Miejskiej	w	Rykach	o	spo-
sobie	 realizacji	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	
technicznej,	 które	 nalerą	 do	 zadaG	wEasnych	gmi-
ny	oraz	o	zasadach	ich	finansowania,	stanowiącego	
zaEącznik	nr	9,	

§	2.	Zmianami	planu	objęte	są:	
1)	 obszary	 na	 terenie	 miasta	 Ryki	 w	 granicach	

oznaczonych	 na	 zaEącznikach	 graficznych	 w	 skali	
1:2000	o	ustalonym	w	niniejszej	uchwale	przezna-
czeniu	oraz	zasadach	zagospodarowania,	

2)	obszary	na	terenie	miasta	Ryki	do	których	od-
noszą	się	zmiany	ustaleG	tekstowych	zawartych	w	
uchwale	Nr	XIX/122/2004	Rady	Miejskiej	w	Rykach	
z	dnia	27	lutego	2004	r.	

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

1)	ustalenie	przeznaczenia	terenów,	w	tym	dla	in-
westycji	celu	publicznego,	

2)	 ochrona	 lokalnych	 interesów	 publicznych	 po-
przez	 unormowanie	 i	 podporządkowanie	 dziaEaG	
inwestycyjnych	 wymogom	 zachowania	 Eadu	 prze-
strzennego	oraz	uksztaEtowanie	prawidEowego	ukEa-
du	 komunikacyjnego	 z	 uwzględnieniem	 lokalnych	
uwarunkowaG,	

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	
oraz	warto[ci	kulturowych	gminy.	

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

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

bolem	RM;	
3)	tereny	usEugowe,	oznaczone	symbolem	U;	
4)	tereny	sportu	i	rekreacji,	oznaczone	symbolem	

US;	
5)	tereny	obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	ma-

gazynów	oznaczone	symbolem	P;	
6)	tereny	komunikacji	samochodowej,	oznaczone	

symbolem	KS;	
7)	tereny	rolnicze	oznaczone	symbolem	R;	
8)	tereny	lasów	oznaczone	symbolem	ZL;	
9)	tereny	dróg	oznaczone	symbolem	KD;	
10)	zasady	zagospodarowania	terenów	o	których	

mowa	w	pkt.	1-9;	
11)	zasady	obsEugi	komunikacyjnej;	
12)	 zasady	 zaopatrzenia	 terenu	w	 infrastrukturę	

techniczną.	
2.	Następujące	oznaczenia	graficzne	na	rysunkach	

zmiany	planu	są	obowiązującymi	ustaleniami	planu:	
1)	granice	administracyjne	miasta	
2)	granice	opracowania	
3)	linie	rozgraniczające	tereny	o	rórnym	przezna-

czeniu	i	sposobie	urytkowania,	
4)	nieprzekraczalne	linie	zabudowy,	
5)	symbole	literowe	oraz	numery	terenów	wyzna-

czonych	liniami	rozgraniczającymi	oraz	dróg.	
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3.	Oznaczenia	graficzne	na	rysunkach	zmiany	pla-
nu	nie	wymienione	w	ust.	2	mają	charakter	postulo-
wany	lub	informacyjny.	

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

1)	rysunku	zmian	planu	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
graficzny	zapis	zmian	planu,	przedstawiony	na	ma-
pach	 zasadniczych	w	 skali	 1:2000,	 stanowiących	
zaEączniki	do	niniejszej	uchwaEy;	

2)	 terenie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 obszar	 o	
okre[lonym	 w	 niniejszej	 uchwale	 przeznaczeniu	
podstawowym,	 ograniczony	 liniami	 rozgraniczają-
cymi	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	inne	nir	podstawo-
we,	które	zajmują	nie	więcej	nir	30	%	powierzchni	
dziaEki	w	granicach	wyznaczonego	terenu;	

5)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 wyznaczoną	 dla	 danego	 terenu	 linię,	
której	nie	more	przekroczyć	projektowana	zabudo-
wa;	

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

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

8)	modernizacji	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	uno-
wocze[nienie	i	poprawę	stanu	technicznego	obiek-
tów	budowlanych;	

9)	rozbudowie	｠	nalery	przez	to	rozumieć	roboty	
budowlane	prowadzące	do	powiększenia	 kubatury	
istniejących	obiektów;	

10)	zabudowie	usEugowej	-	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 zabudowę	 na	 potrzeby	 usEug	 komercyjnych,	
publicznych,	 administracji	 lub	 rzemiosEa,	 związa-
nych	z	obsEugą	zespoEu	zabudowy	oraz	usEug	uzu-
peEniających	 inne	 funkcje,	 pod	 warunkiem	 nie	 po-
wodowania	negatywnego	oddziaEywania	｠	zakEóceG	
[rodowiska	oraz	konfliktów	sąsiedztwa;	

11)	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;	

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

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

RozdziaE 2
USTALENIA OGÓLNE 

§	6.	1.	Ustalenia	ogólne,	okre[lające	sposób	za-
gospodarowania	oraz	ksztaEtowania	zabudowy	obo-
wiązują	dla	caEego	obszaru	objętego	zmianami	pla-
nu.	

2.	 Dopuszcza	 się	 inwestowanie	 jedynie	 zgodne	
z	 ustalonym	w	niniejszej	 uchwale	 przeznaczeniem	
oraz	 zasadami	 zabudowy	 i	 zagospodarowania	 po-
szczególnych	terenów,	oznaczonych	na	 rysunkach	
zmiany	planu	odrębnymi	symbolami	i	ograniczonych	
za	pomocą	linii	rozgraniczających.	

3.	W	poszczególnych	terenach	morliwa	jest	loka-
lizacja	 obiektów	 z	 zakresu	 przeznaczenia	 dopusz-
czalnego,	w	sposób	nie	kolidujący	z	podstawowym	
przeznaczeniem	tych	terenów,	na	zasadach	okre[lo-
nych	w	Rozdziale	2	｠	Ustalenia	ogólne.	

4.	Tereny,	dla	których	plan	miejscowy	przewidu-
je	 przeznaczenie	 inne	 od	 dotychczasowego,	mogą	
być	do	czasu	zagospodarowania	zgodnie	z	planem	
urytkowane	w	sposób	dotychczasowy.	Na	terenach	
tych	zakazuje	się	rozbudowy	istniejących	obiektów	
o	 funkcjach	 sprzecznych	 z	 przeznaczeniem	 terenu	
przewidzianym	w	planie.	

5.	 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.	

§	7.	Zasady	realizacji	planu:
1.	Realizacja	ustaleG	niniejszego	planu	winna	od-

bywać	się	zgodnie	z	aktualnie	obowiązującymi	usta-
wami	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzen-
nym	 oraz	 innymi	 aktami	 prawnymi	 i	 przepisami	
związanymi	z	procesami	inwestycyjnymi	przy	peEnej	
ochronie	[rodowiska	naturalnego	i	kulturowego.	

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	
granicach	 terenów	wyznaczonych	w	uchwale	pod	
okre[lony	rodzaj	urytkowania	oraz	wedEug	przepro-
wadzonego	 formalnie	 procesu	 przekwalifikowania	
sposobu	urytkowania	terenów.	

4.	 Ewentualne	 kolizje	 z	 urządzeniami	 i	 sieciami	
infrastruktury	 technicznej	 przy	 realizacji	 zamierzo-
nej	inwestycji	nalery	rozwiązywać	w	uzgodnieniu	z	
dysponentami	poszczególnych	sieci.	

5.	Po	uzyskaniu	zgody	zarządcy	drogi	dopuszcza	
się	adaptację	budynków	poEoronych	pomiędzy	nie-
przekraczalnymi	liniami	zabudowy,	a	liniami	rozgra-
niczającymi	dróg	z	morliwo[cią	ich	remontów	i	mo-
dernizacji,	 a	 takre	 rozbudowy	 pod	 warunkiem	 nie	
zmniejszania	odlegEo[ci	budynku	od	krawędzi	jezdni	
dróg.	

6.	Konieczno[ci	zmiany	planu	nie	powodują:	
1)	lokalne	zmiany	przebiegu	istniejących	urządzeG	

liniowych	 infrastruktury	 technicznej,	 wynikające	 z	
uzasadnionych	rozwiązaG	projektowych	oraz	rozbu-
dowa	lokalnych	systemów	rozdzielczych	uzbrojenia	



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	52 Poz.	1072｠	5557	｠

terenów	｠	sieci	wodociągowej,	kanalizacyjnej,	ga-
zowej,	 telekomunikacyjnej	 oraz	 elektroenergetycz-
nej,	Eącznie	ze	stacjami	transformatorowymi,	

2)	 ustanowienie	 stref	 uciąrliwo[ci,	 ochronnych	
oraz	innych	nir	okre[lone	planem	oraz	wprowadze-
nie	nowych	form	ochrony	krajobrazu	naturalnego	i	
kulturowego	na	terenach	rolnych	｠	niebudowlanych	
oraz	le[nych,	

3)	zmiana	sposobu	i	rodzaju	upraw	rolnych	w	ob-
rębie	rolniczej	przestrzeni	produkcyjnej,	

4)	zmiana	funkcji	budynku	mieszkalnego	lub	jego	
czę[ci	 na	 cele	 usEugowe,	 jereli	 przedsięwzięcie	 ｠	
stosownie	 do	 okre[lonych	 przepisów	 o	 ochronie	
[rodowiska	｠	nie	jest	zaliczone	do	kategorii,	dla	któ-
rej	jest	wymagane	lub	more	być	wymagane	sporzą-
dzenie	raportu	o	oddziaEywaniu	na	[rodowisko,	

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

§	8.	Zasady	scalania	i	podziaEu	nieruchomo[ci:
1.	Dogęszczenie	istniejących	dziaEek	budowlanych	

lub	zespoEów	osadniczych	more	odbywać	się	po	in-
dywidualnym	 rozpoznaniu	 morliwo[ci	 inwestycyj-
nych	w	trybie	aktualnie	obowiązujących	ustaw.	

2.	PodziaEu	nieruchomo[ci	morna	dokonać,	jereli	
jest	on	zgodny	z	ustaleniami	niniejszego	planu	oraz	
przepisami	szczególnymi.	

3.	 Minimalne	 powierzchnie	 i	 szeroko[ci	 frontów	
nowo	wydzielanych	dziaEek	przyjąć	zgodnie	z	usta-
leniami	szczegóEowymi	dla	kardego	terenu.	Wydzie-
lenie	 dziaEek	 o	 mniejszej	 powierzchni	 lub	 szeroko-
[ci	frontu	nir	wynikające	z	ustaleG	szczegóEowych	
dopuszczalne	jest	wyEącznie	w	przypadku	przezna-
czenia	pod	drogi,	lokalizację	urządzeG	infrastruktury	
technicznej	 lub	 w	 celu	 poprawy	 warunków	 zago-
spodarowania	sąsiedniej	nieruchomo[ci.	

4.	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).	

5.	Na	obszarach	objętych	planem	tereny	zorgani-
zowanej	dziaEalno[ci	 inwestycyjnej	winny	być	sca-
lane	i	dzielone	stosownie	do	obowiązujących	przepi-
sów	o	gospodarce	nieruchomo[ciami.	

6.	Warunkiem	udzielenia	pozwolenia	na	budowę	
jest	zapewnienie	prawnego	dojazdu	z	dziaEki	budow-
lanej	do	dróg	publicznych.	

§	9.	Zasady	i	formy	ochrony:
1.	W	zakresie	ochrony	[rodowiska:
1)	 zakazuje	 się	 lokalizowania	 przedsięwzięć	 mo-

gących	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko	z	za-
strzereniem	 realizacji	 inwestycji	 celu	 publicznego	
oraz	ustaleG	szczegóEowych,	

2)	 dopuszcza	 się	wyEącznie	 lokalizowanie	 obiek-

tów	o	uciąrliwo[ci	nie	wykraczającej	poza	granice	
wEadania	terenem	przez	inwestora,	

3)	 wprowadza	 się	 nakaz	 zachowania	 istniejącej	
warto[ciowej	zieleni,	dopuszcza	się	wycinkę	drzew	
wyEącznie	 w	 przypadkach	 szczególnych,	 związa-
nych	z	pielęgnacją	drzewostanu,	w	innych	wypad-
kach	nakazuje	 się	 odtworzenie	 zniszczonego	drze-
wostanu,	

4)	dla	poszczególnych	terenów	obowiązuje	zago-
spodarowanie	 w	 sposób	 nie	 powodujący	 przekro-
czeG	norm	haEasu	w	terenach	sąsiednich,	zgodnie	z	
obowiązującymi	przepisami,	

5)	istniejące	i	projektowane	zagospodarowanie	te-
renu	nie	more	powodować	przekroczeG	standardów	
jako[ci	powietrza.	

2.	 W	 zakresie	 ochrony	 krajobrazu	 kulturowego,	
dziedzictwa	kulturowego	i	zabytków:

1)	Strefa	ochrony	archeologicznej:	
a)	Ochronie	konserwatorskiej	 podlegają	 stanowi-

ska	archeologiczne	oznaczone	na	rysunku	planu.	
b)	Wszelkie	zamierzenia	inwestycyjne	na	tych	ob-

szarach	m.in.	związane	z	realizacją	nowych	budyn-
ków	 i	 inwestycji	 liniowych	 (dróg,	 sieci,	melioracji,	
infrastruktury	technicznej)	którym	towarzyszą	prace	
ziemne	 i	 przeksztaEcenie	 naturalnego	 uksztaEtowa-
nia	terenu	-	muszą	być	zgEaszane	do	wojewódzkiego	
konserwatora	 zabytków	 w	 celu	 uzyskania	 warun-
ków,	wytycznych	i	uzgodnienia.	

c)	Wszelkie	prace	ziemne	prowadzone	w	obrębie	
stanowiska	archeologicznego	i	jego	najblirszym	są-
siedztwie	 wymagają	 przeprowadzenia	 przedinwe-
stycyjnych	badaG	archeologicznych	lub	nadzoru	ar-
cheologicznego.	

§	10.	Komunikacja:
1.	Dla	drogi	powiatowej	oznaczonej	symbolem	1	

KDP-Z	(zaEącznik	nr	1)	ustala	się:	
1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	Z	｠	zbiorcza,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	20	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	7	m,	
d)	chodniki	oddzielone	od	jezdni	pasem	zieleni,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

2.	Dla	planowanej	drogi	krajowej	oznaczonej	sym-
bolem	2	KDK-S,	w	czę[ci	objętej	niniejszą	uchwaEą	
w	granicach	administracyjnych	miasta	Ryki,	(zaEącz-
nik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	droga	klasy	S	｠	ekspresowa,	
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b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	100	m	
(czę[ć	objęta	niniejszą	uchwaEą	｠	65	m),	

2)	szczegóEowy	przebieg	jezdni	i	Eączników	w	ob-
rębie	węzEa	 z	drogą	krajową	wyznaczyć	na	etapie	
opracowania	projektu	budowlanego	drogi,	

3)	w	szczególnie	uzasadnionych	przypadkach	za	
zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	drogo-
wym	lokalizację	podziemnych	sieci	i	urządzeG	infra-
struktury	technicznej,	

4)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	3	mor-
na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

5)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

3.	 Dla	 drogi	 krajowej	 oznaczonej	 symbolem	 3	
KDK-GP,	(zaEącznik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	GP	｠	gEówna	ruchu	przyspieszonego,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	40	m,	
2)	szczegóEowy	przebieg	jezdni	i	Eączników	w	ob-

rębie	węzEa	z	drogą	krajową	ekspresową	wyznaczyć	
na	etapie	opracowania	projektu	budowlanego	drogi	
ekspresowej,	

3)	w	szczególnie	uzasadnionych	przypadkach	za	
zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	drogo-
wym	lokalizację	podziemnych	sieci	i	urządzeG	infra-
struktury	technicznej,	

4)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	3	mor-
na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

5)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

4.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 4	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	5	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

5.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 5	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	5	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

6.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 6	
KDG-L,	(zaEącznik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	L	｠	lokalna,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	12	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	6	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

7.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 7	
KDG-Z,	(zaEącznik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	Z	｠	zbiorcza,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	20	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	7	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

8.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 8	
KDG-Z,	(zaEącznik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	Z	｠	zbiorcza,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	20	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	7	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	
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4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

9.	Dla	drogi	powiatowej	oznaczonej	symbolem	9	
KDG-Z,	(zaEącznik	nr	3)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	Z	｠	zbiorcza,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	20	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	7	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

10.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 10	
KDG-Z,	(zaEącznik	nr	3)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	Z	｠	zbiorcza,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	20	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	7	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

11.	Dla	 drogi	 powiatowej	 oznaczonej	 symbolem	
11	KDP-Z,	(zaEącznik	nr	4)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	Z	｠	zbiorcza,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	20	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	7	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

12.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 12	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	4)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	

b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	5	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

13.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 14	
KDG-L,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	L	｠	lokalna,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	12	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	6	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

14.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 15	
KDG-L,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	L	｠	lokalna,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	20	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	6	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

15.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 16	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	5	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
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3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-
na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

16.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 17	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	5	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

17.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 18	
KDG-Z,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	Z	｠	zbiorcza,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	20	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	wedEug	stanu	istniejącego,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

18.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 19	
KDG-L,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	L	｠	lokalna,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	15	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	6	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

19.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 21	

KDG-L,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	
1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	L	｠	lokalna,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	12	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	6	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	przystanków	komunika-
cji	zbiorowej	i	[cierek	rowerowych,	

b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

20.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 22	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	15	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	6	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

21.	Dla	drogi	wewnętrznej	oznaczonej	symbolem	
23	KDW	(zaEącznik	nr	1)	ustala	się:	

1)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	6	m;	
2)	 dopuszcza	 się	 przebieg	 sieci	 infrastruktury	

technicznej	oraz	urządzeG	związanych	z	eksploata-
cją	drogi;	

3)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

22.	Dla	drogi	wewnętrznej	oznaczonej	symbolem	
24	KDW	(zaEącznik	nr	3)	ustala	się:	

1)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	6	m;	
2)	 dopuszcza	 się	 przebieg	 sieci	 infrastruktury	

technicznej	oraz	urządzeG	związanych	z	eksploata-
cją	drogi;	

3)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

23.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 25	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	5	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
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b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

24.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 26	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	15	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	6	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

25.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 27	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	2)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	15	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	6	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

26.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 28	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	5	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

27.	 Dla	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	 29	
KDG-D,	(zaEącznik	nr	7)	ustala	się:	

1)	parametry	techniczne:	
a)	ulica	klasy	D	｠	dojazdowa,	
b)	szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	
c)	szeroko[ć	jezdni	｠	5	m,	
2)	za	zgodą	zarządcy	drogi	dopuszcza	się	w	pasie	

drogowym	lokalizację:	
a)	urządzeG	komunikacyjnych,	a	w	szczególno[ci	

zatok,	pasów	postojowych,	
b)	urządzeG	infrastruktury	technicznej,	
3)	urządzenia,	o	których	mowa	w	punkcie	2	mor-

na	 lokalizować	 pod	 warunkiem	 dostosowania	 do	
charakteru	i	wymagaG	przeznaczenia	podstawowe-
go;	

4)	wyklucza	się	lokalizowanie	ogrodzeG	wewnątrz	
linii	rozgraniczających	drogi.	

§	11.	Infrastruktura	techniczna:
1.	Zaopatrzenie	w	wodę:
1)	 ustala	 się	 zaopatrzenie	 w	 wodę	 z	 systemów	

wodociągowych	miasta	zasilanych	z	ujęć	wód	pod-
ziemnych	poprzez	stacje	wodociągowe,	

2)	 ustala	 się	 rozbudowę	 sieci	 rozbiorczej	 od	 ist-
niejących	wodociągów	wg	warunków	technicznych	
ustalonych	przez	administratora	sieci,	

3)	 adaptuje	 się	 istniejące	 sieci	 wodociągowe	 w	
powiązaniu	 z	 projektowanymi	 odcinkami	 sieci,	 z	
podEączeniem	do	gEównych	wodociągów,	

4)	dopuszcza	się	wykorzystanie	studni	przydomo-
wych	jako	pródEa	poboru	wody	dla	celów	gospodar-
czych	lub	jako	podstawowe	pródEo	zaopatrzenia	w	
wodę	dla	 zabudowy	poEoronej	poza	 zasięgiem	 ist-
niejących	sieci	wodociągowych,	

5)	 podziemne	 sieci	 infrastruktury	 wodociągowej	
lokalizować	 w	 pasach	 drogowych	 dróg	 powiato-
wych	i	gminnych,	

6)	kolizje	planowanych	inwestycji	z	 istniejącą	in-
frastrukturą	wodociągową	nalery	usuwać	w	poro-
zumieniu	z	zarządcą	sieci,	

7)	dla	infrastruktury	wodociągowej	przewiduje	się	
pasy	techniczne	o	szeroko[ciach	uwzględniających	
minimalne	odlegEo[ci	 przewodów	od	obiektów	bu-
dowlanych	 i	 zieleni	 wynikające	 z	 odrębnych	 prze-
pisów,	

8)	w	strefie	ochrony	po[redniej	｠	zewnętrznej	ko-
munalnego	ujęcia	wody	w	Rykach	obowiązują	zasa-
dy	zagospodarowania	zgodnie	z	Decyzją	Wojewody	
Lubelskiego	w	sprawie	ustanowienia	stref	ochron-
nych	 nr	 OS-II-6210/100/97	 z	 dnia	 28.03.1997	 r.	
-	 dotyczy	 to	 terenów	objętych	zmianami	oznaczo-
nych	symbolami	14	U,	15	KS,	17	P,	18	U,	19	U,	21	
MN,	22	MN,	28	RM,	29	U,	30	U	w	caEo[ci	oraz,	20	
MN,	23	MN	i	48	U	w	czę[ci	oznaczonej	na	rysunku.	

2.	W	zakresie	odprowadzania	i	oczyszczania	[cie-
ków	ustala	się:

1)	budowę	i	rozbudowę	sieci	kanalizacji	sanitarnej	
na	 terenach	 obecnego	 zainwestowania	 zgodnie	 z	
dokumentacjami	projektowymi	oraz	na	terenach	no-
wego	 zainwestowania	 wg	 warunków	 okre[lonych	
przez	administratora	sieci	zgodnie	z	koncepcją	ska-
nalizowania,	
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2)	podziemne	sieci	infrastruktury	kanalizacyjnej	lo-
kalizować	w	pasach	drogowych	dróg	powiatowych	
i	gminnych,	

3)	kolizje	planowanych	inwestycji	z	 istniejącą	in-
frastrukturą	kanalizacyjną	nalery	usuwać	w	porozu-
mieniu	z	zarządcą	sieci,	

4)	dla	infrastruktury	kanalizacyjnej	przewiduje	się	
pasy	techniczne	o	szeroko[ciach	uwzględniających	
minimalne	odlegEo[ci	 przewodów	od	obiektów	bu-
dowlanych	 i	 zieleni	 wynikające	 z	 odrębnych	 prze-
pisów.	

5)	do	czasu	peEnej	realizacji	systemów	sieci	kana-
lizacyjnej	dopuszcza	się	na	terenach	zabudowy	sto-
sowanie	szczelnych	zbiorników	i	wywóz	[cieków	w	
sposób	zorganizowany	do	oczyszczalni	miejskiej,	

6)	obowiązek	podEączenia	do	sieci	kanalizacji	sa-
nitarnej,	 po	 jej	 realizacji,	 dotyczy	 istniejących	 nie-
ruchomo[ci	poEoronych	w	zasięgu	sieci	i	będzie	się	
odbywać	na	warunkach	okre[lonych	przez	admini-
stratora	sieci,	

7)	 wymóg	 podczyszczania	 [cieków	 przemysEo-
wych	 przed	 ich	 odprowadzeniem	 do	 kanalizacji,	
zgodnie	z	warunkami	okre[lonymi	przez	administra-
tora	sieci	na	podstawie	przepisów	szczególnych,	

8)	 zakaz	 odprowadzenia	 nieoczyszczonych	 [cie-
ków	 do	 gruntu,	 cieków	 powierzchniowych	 oraz	
wód	podziemnych;	wody	opadowe	i	roztopowe	po-
chodzące	 z	 powierzchni	 silnie	 zanieczyszczonych:	
terenów	 skoncentrowanej	 zabudowy	 mieszkanio-
wej,	 terenów	 przemysEowych	 i	 skEadowych,	 baz	
transportowych,	parkingów	o	powierzchni	powyrej	
0,1	ha	oraz	obiektów	magazynowania	i	dystrybucji	
paliw	powinny	być	oczyszczone	zgodnie	z	odrębny-
mi	przepisami,	

9)	w	terenach	ekstensywnej	zabudowy	mieszka-
niowej	dopuszcza	się	powierzchniowe	odprowadze-
nie	wód	opadowych	do	gruntu.	

3.	Zaopatrzenie	w	ciepEo:	
1)	Dla	 terenów	skoncentrowanych	zespoEów	za-

budowy	 mieszkaniowej,	 usEugowej	 i	 przemysEo-
wej	 ustala	 się	 zaopatrzenie	 w	 ciepEo	 z	 miejskiego	
systemu	 ciepEowniczego,	 przy	 zaEoreniu	 adaptacji	
oraz	 wymaganej	 rozbudowy	 ukEadu	 przesyEowego	
z	dopuszczeniem	zaopatrzenia	w	ciepEo	z	lokalnych	
kotEowni	 lub	 indywidualnych	urządzeG	grzewczych	
pod	warunkiem	speEnienia	wymagaG	 zawartych	w	
przepisach	odrębnych.	

2)	Ustala	się	na	terenach	ekstensywnej	zabudowy	
mieszkaniowej	 zaopatrzenie	 w	 ciepEo	 z	 lokalnych	
kotEowni	lub	indywidualnych	urządzeG	grzewczych,	
których	 oddziaEywanie	 speEniać	 będzie	wymagania	
obowiązujących	przepisów	szczególnych.	

3)	 Ustala	 się,	 re	 pródEem	 zaopatrzenia	 w	 ciepEo	
będą	paliwa	niskoemisyjne;	niezbędna	jest	przy	tym	
racjonalizacja	 systemów	 grzewczych	 w	 obiektach	
istniejących	i	nowo	budowanych.	

4.	Zaopatrzenie	w	gaz:
1)	Ustala	się	zaopatrzenie	w	gaz	z	miejskiego	sys-

temu	gazowniczego,	przy	zaEoreniu	adaptacji,	mo-
dernizacji	 i	 wymaganej	 rozbudowy	 ukEadu	 przesy-

Eowego.	
2)	Strefy	bezpieczeGstwa	oraz	strefy	kontrolowa-

ne	od	sieci	gazowych	przyjmuje	się	zgodnie	z	wyma-
ganiami	obowiązujących	przepisów	szczególnych.	

3)	Warunki	techniczne	jakim	powinny	odpowiadać	
sieci	gazowe	okre[lają	odrębne	przepisy.	

4)	Gazyfikacja	jest	morliwa,	o	ile	zawarte	będzie	
porozumienie	 pomiędzy	 dostawcą	 gazu	 i	 odbiorcą	
po	 speEnieniu	 kryteriów	ekonomicznej	 opEacalno[ci	
dostaw	gazu	dla	Przedsiębiorstwa	Gazowniczego.	

5)	PodEączenie	nowych	odbiorców	gazu	do	sieci	
[redniopręrnej	odbywać	się	będzie	zgodnie	z	warun-
kami	okre[lonymi	przez	administratora	sieci.	

6)	Dla	zabudowy	mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 i	
zagrodowej	szafki	gazowe	(otwierane	na	zewnątrz	
od	strony	ulicy)	winny	być	lokalizowane	w	linii	ogro-
dzeG,	w	pozostaEych	przypadkach	w	miejscu	uzgod-
nionym	 z	 zarządzającym	 siecią	 gazową	 i	 zarządcą	
drogi.	

5.	Gospodarka	odpadami
1)	 Usuwanie	 odpadów	 odbywać	 się	 będzie	 po-

przez	indywidualny	system	gromadzenia	i	wywozu	
na	miejskie	wysypisko	[mieci.	

2)	Ustala	się	lokalizowanie	pojemników	sEurących	
do	 gromadzenia	 odpadów	 (z	 wyjątkiem	 odpadów	
przemysEowych	 i	 chemicznych),	 nie	 powiązanych	
trwale	z	podEorem,	pod	warunkiem:	

a)	utwardzenia	miejsca	posadowienia	tych	pojem-
ników,	

b)	utwardzenia	dojazdu,	
c)	zapewnienia	spEywu	wód	opadowych.	
6.	Elektroenergetyka
1)	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną	ustala	się	

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

2)	Zasilanie	zabudowy	odbywać	się	będzie	ze	sEu-
powych	stacji	transformatorowych	15/04	kV	z	mor-
liwo[cią	zastosowania	równier	stacji	wnętrzowych;	

3)	 Lokalizacja	 zabudowy	 w	 odlegEo[ciach	mniej-
szych	nir	7,5	metra	od	 linii	elektroenergetycznych	
[redniego	 napięcia	 wymaga	 uzyskania	 zgody	 za-
rządcy	sieci;	minimalne	odlegEo[ci	obiektów	budow-
lanych	od	 linii	 niskiego	napięcia	 przyjąć	 zgodnie	 z	
przepisami	odrębnymi	i	polskimi	normami.	

4)	Dopuszcza	się	modernizację	i	przebudowę	ist-
niejących	 sieci	 i	 urządzeG	 elektroenergetycznych,	
w	 tym	przebudowę	 linii	 napowietrznych	na	kablo-
we	 oraz	 instalowanie	 transformatorów	 o	 większej	
mocy;	

5)	W	przypadku	pojawienia	się	nowych	odbiorców	
energii	elektrycznej	dopuszcza	się	lokalizację	dodat-
kowych	stacji	transformatorowych	oraz	linii	elektro-
energetycznych	[redniego	 i	niskiego	napięcia	poza	
miejscami	wyznaczonymi	na	rysunkach	planu;	

6)	Urządzenia	liniowe	lokalizować	w	pasach	dro-
gowych	 dróg	 powiatowych	 i	 gminnych;	 w	 sytu-
acjach	 wyjątkowych	 dopuszcza	 się	 inny	 przebieg	
sieci.	

7)	Dla	 linii	 kablowych	przewiduje	 się	 pasy	 tech-
niczne	o	szeroko[ci	1	m;	
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8)	 Linie	 elektroenergetyczne	 nalery	 projektować	
i	wykonywać	w	sposób	zapewniający	zachowanie	
walorów	krajobrazowych	[rodowiska	oraz	ochronę	
[rodowiska	przed	szkodliwym	oddziaEywaniem;	

9)	 Nowe	 linie	 elektroenergetyczne	 niskiego	 na-
pięcia	na	obszarze	miasta	realizować	w	wykonaniu	
kablowym,	 jedynie	 w	 uzasadnionych	 przypadkach	
dopuszcza	się	linie	napowietrzne.	

10)	Kolizje	planowanych	inwestycji	z	istniejącą	in-
frastrukturą	elektroenergetyczną	nalery	usuwać	w	
porozumieniu	z	zarządcą	sieci,	

7.	Telekomunikacja
1)	ObsEuga	terenu	w	zakresie	telekomunikacji	-	z	

istniejącej	centrali	telefonicznej;	
2)	 PrzyEącza	 staEe	 do	 poszczególnych	 obiektów	

nalery	wykonać	jako	kablowe	w	kanalizacji	lub	do-
ziemne.	

§	12.	Wprowadza	się	korekty	ustaleG	w	tek[cie	
UchwaEy	 Nr	 XIX/122/2004	 Rady	 Miejskiej	 w	 Ry-
kach	z	dnia	27	lutego	2004	r.:	1.	§	11	ust.	1	pkt	2	
otrzymuje	brzmienie:	ｧ2)	Modernizacja	istniejących	
obiektów	nie	more	ograniczać	swobodnej	cyrkulacji	
powietrza	oraz	spEywu	wód	powierzchniowychｦ.	

2.	§	16	ust.	1	pkt	2	lit.	c	otrzymuje	brzmienie:	ｧc)	
W	 granicach	 ciągów	 ekologicznych	 modernizacja,	
uzupeEnienia,	 odtwarzanie	 oraz	 rozbudowa	 obiek-
tów	 jest	morliwa	pod	warunkiem	nie	ograniczania	
swobodnej	 cyrkulacji	 powietrza	 oraz	 spEywu	 wód	
powierzchniowychｦ.	

3.	W	§	22	ust.	1	pkt	2	wprowadza	się	 lit.	h	w	
brzmieniu:	ｧh)	w	wyjątkowych	przypadkach	uzasad-
nionych	 istniejącym	 zagospodarowaniem	 na	 dziaE-
ce,	dopuszcza	się	lokalizację	budynków	bezpo[red-
nio	przy	granicy	dziaEki	 lub	1,5	m	od	granicy,	pod	
warunkiem	zachowania	warunków	wynikających	z	
przepisów	dotyczących	ochrony	przeciwporarowej,	
oraz	 uzyskania	 zgody	 konserwatora	 zabytków	 w	
obszarach	objętych	ochroną	konserwatorską	ukEadu	
urbanistycznegoｦ.	

4.	W	§	23	ust.	1	pkt	2	uchyla	się	lit	g.	
5.	W	§	29	ust.	1	pkt	2	uchyla	się	lit	i.	
6.	§	35	ust.	1	pkt	1	otrzymuje	brzmienie:	ｧ1)	Te-

ren	usEug	z	zakresu	Eączno[ci	｠	funkcja	uzupeEniają-
ca:	handel	oraz	usEugi	o[wiatyｦ.	

7.	W	§	40	ust.	5	pkt	2	uchyla	się	lit	a.	
8.	W	§	40	ust.	5	pkt	2	lit	b	otrzymuje	brzmienie:	

ｧb)	Adaptacja	 istniejącej	 zabudowy	mieszkaniowej	
oraz	obecnej	funkcji	｠	zieleni	publicznej	urządzonej.ｦ	

9.	W	§	44	ust.	1	pkt	2	lit	c	otrzymuje	brzmienie:	
ｧc)	 Dopuszcza	 się	 wykorzystanie	 obiektu	 na	 inne	
cele	 nir	 dotychczasowy	 sposób	 urytkowania,	 w	
szczególno[ci	na	cele	usEugowe.ｦ	

RozdziaE 3
USTALENIA SZCZEGÓDOWE 

§	13.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	1	
MN,	3	MN,	4	MN,	5	MN	i	6	MN	przedstawionych	
na	zaEączniku	graficznym	nr	1,	ustala	się	jako	prze-
znaczenie	 podstawowe	 zabudowę	 mieszkaniową	

jednorodzinną.	
2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	

następujące	zasady:	
1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	

w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	ulicy	Królewskiej	-	20	m,	a	od	linii	rozgrani-
czającej	drogi	wewnętrznej	22KDW	｠	6	m,	

7)	obsEuga	komunikacyjna	terenu	z	ulicy	Królew-
skiej	oznaczonej	symbolem	1	KDP-Z,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	14.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	2	U,	
przedstawionego	 na	 zaEączniku	 graficznym	 nr	 1,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	52 Poz.	1072｠	5564	｠

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	

miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

4)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	od	linii	rozgra-
niczającej	drogi	wewnętrznej	22KDW	｠	6	m,	

5)	obsEuga	komunikacyjna	terenu	z	ulicy	Królew-
skiej	oznaczonej	symbolem	1	KDP-Z,	poprzez	drogę	
wewnętrzną	22KDW,	

6)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

7)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

8)	nie	dopuszcza	się	podziaEu	terenu	na	mniejsze	
dziaEki,	

9)	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,	

10)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	15.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	7	
MN	i	9	MN	przedstawionych	na	zaEączniku	graficz-
nym	nr	1,	ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawo-
we	zabudowę	mieszkaniową	jednorodzinną.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	

w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	ulicy	Królewskiej	-	20	m,	

7)	obsEuga	komunikacyjna	terenu	z	ulicy	Królew-
skiej	oznaczonej	symbolem	1	KDP-Z,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	16.	1.	Dla	terenu	oznaczonego	symbolem	8	ZL	
przedstawionego	 na	 zaEączniku	 graficznym	 nr	 1,	
ustala	 się	 jako	 przeznaczenie	 podstawowe	 tereny	
lasów.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zakazuje	się	lokalizacji	wszelkich	obiektów	ku-
baturowych,	

2)	 zakazuje	 się	 eksploatacji	 surowców	 mineral-
nych.	

§	 17.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	10	
U,	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	2,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	jako	funkcję	uzupeEniającą	dopuszcza	się	lokali-

zację	budynków	mieszkalnych	na	warunkach	jak	w	
ust.	1	pod	warunkiem,	re	powierzchnia	zabudowy	
mieszkaniowej	będzie	mniejsza	nir	powierzchnia	za-
budowy	usEugowej,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	 istniejącego	 i	 projektowanego	 zagospodarowa-
nia	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	
50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	krajowej	3	KDK-GP	｠	30	m,	

6)	 lokalizowanie	nowej	zabudowy	z	pomieszcze-
niami	przeznaczonymi	na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	
jest	 jedynie	poza	zasięgiem	uciąrliwo[ci	 (w	szcze-
gólno[ci	haEasu	 i	drgaG)	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	uciąrliwo-
[ci;	

7)	obsEuga	komunikacyjna	terenu	z	ulicy	Warszaw-
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skiej	oznaczonej	symbolem	3	KDK-GP	wyEącznie	po-
przez	 istniejące	 zjazdy,	 zakazuje	 się	wykonywania	
nowych	zjazdów,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 18.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	11	
U,	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	2,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	jako	funkcję	uzupeEniającą	dopuszcza	się	lokali-

zację	budynków	mieszkalnych	na	warunkach	jak	w	
ust.	1	pod	warunkiem,	re	powierzchnia	zabudowy	
mieszkaniowej	będzie	mniejsza	nir	powierzchnia	za-
budowy	usEugowej,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	krajowej	3	KDK-GP	｠	30	m,	od	krawędzi	
jezdni	projektowanej	drogi	gminnej	4	KDG-D	｠	15	
m,	nieprzekraczalna	 linia	zabudowy	od	 linii	 rozgra-
niczającej	projektowanej	drogi	ekspresowej	｠	50	m,	

6)	 lokalizowanie	nowej	zabudowy	z	pomieszcze-
niami	przeznaczonymi	na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	
jest	 jedynie	poza	zasięgiem	uciąrliwo[ci	 (w	szcze-
gólno[ci	haEasu	 i	drgaG)	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	uciąrliwo-
[ci;	

7)	obsEuga	komunikacyjna	terenów	z	drogi	gmin-
nej	oznaczonej	symbolem	4	KDG-D,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 19.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	12	
U	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	2,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	jako	funkcję	uzupeEniającą	dopuszcza	się	lokali-

zację	budynków	mieszkalnych	na	warunkach	jak	w	
ust.	1	pod	warunkiem,	re	powierzchnia	zabudowy	
mieszkaniowej	w	granicach	dziaEki	będzie	mniejsza	
nir	powierzchnia	zabudowy	usEugowej,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	projektowanej	drogi	gminnej	｠	15	m,	

6)	 lokalizowanie	nowej	zabudowy	z	pomieszcze-
niami	przeznaczonymi	na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	
jest	 jedynie	poza	zasięgiem	uciąrliwo[ci	 (w	szcze-
gólno[ci	haEasu	 i	drgaG)	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	uciąrliwo-
[ci;	

7)	obsEuga	komunikacyjna	terenu	z	drogi	gminnej	
oznaczonej	symbolem	4	KDD-G,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni	dziaEki,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
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ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	20.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	13	
U,	14	U,	16	U,	18	U	i	19	U,	przedstawionych	na	
zaEączniku	graficznym	nr	2,	ustala	się	jako	przezna-
czenie	podstawowe	zabudowę	usEugową.	

2.	Dla	terenów	wymienionych	w	ust.	1	obowiązu-
ją	następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	jako	funkcję	uzupeEniającą	dopuszcza	się	lokali-

zację	budynków	mieszkalnych	na	warunkach	jak	w	
ust.	1	pod	warunkiem,	re	powierzchnia	zabudowy	
mieszkaniowej	w	granicach	dziaEki	będzie	mniejsza	
nir	powierzchnia	zabudowy	usEugowej,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	krajowej	3	KDK-GP	｠	30	m,	a	od	kra-
wędzi	jezdni	dróg	gminnych	｠	15	m,	

6)	 lokalizowanie	nowej	zabudowy	z	pomieszcze-
niami	przeznaczonymi	na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	
jest	 jedynie	poza	zasięgiem	uciąrliwo[ci	 (w	szcze-
gólno[ci	haEasu	 i	drgaG)	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	uciąrliwo-
[ci;	

7)	 obsEugę	 komunikacyjną	 terenu	 docelowo	 roz-
wiązać	z	dróg	gminnych,	zakazuje	się	lokalizacji	no-
wych	zjazdów	z	drogi	krajowej,	do	czasu	realizacji	
planowanych	dróg	gminnych	morliwa	 jest	obsEuga	
komunikacyjna	bezpo[rednio	z	drogi	krajowej	istnie-
jącymi	zjazdami,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni	dziaEki,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	

na	18	m,	
11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-

chitektury,	
12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	

urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 21.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	15	
KS,	 przedstawionego	 na	 zaEączniku	 graficznym	 nr	
2,	ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	tereny	
urządzeG	obsEugi	komunikacji.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	adaptacja	istniejącej	stacji	paliw	z	morliwo[cią	
uzupeEnienia	programu	o	usEugi	oraz	handel	związa-
ne	z	funkcją	podstawową,	

2)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	o	wysoko[ci	do	2	kondygnacji	nadziem-

nych,	z	których	druga	stanowi	poddasze	urytkowe,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gararowych,	
4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	

miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	krajowej	3	KDK-GP	｠	30	m,	

6)	obsEuga	komunikacyjna	terenu	z	drogi	krajowej	
3	KDK-GP,	

7)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

8)	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,	

9)	 dopuszcza	 się	 przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 22.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	17	
P	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	2,	
ustala	 się	 jako	 przeznaczenie	 podstawowe	 tereny	
obiektów	produkcyjnych,	skEadów	i	magazynów.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	dopuszcza	się	 lokalizację	zakEadów	produkcyj-
nych,	rzemiosEa	produkcyjnego	oraz	usEug,	

2)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	2	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
druga	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
3)	 w	 granicach	 terenu	 nalery	 zagwarantować	

miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
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by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

4)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	krajowej	｠	30	m,	a	od	krawędzi	jezdni	
projektowanej	drogi	gminnej	｠	15	m,	

5)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	gminnej,	
6)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	

30%	powierzchni	dziaEki,	
7)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	
8)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	

dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

9)	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,	

10)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	23.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	20	
MN,	21	MN,	22	MN	i	23	MN,	przedstawionych	na	
zaEączniku	graficznym	nr	3,	ustala	się	jako	przezna-
czenie	 podstawowe	 zabudowę	 mieszkaniową	 jed-
norodzinną.	

2.	Dla	terenów	wymienionych	w	ust.	1	obowiązu-
ją	następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	

w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	powiatowej	｠	20	m,	od	krawędzi	jezdni	
drogi	gminnej	｠	15	m,	a	od	linii	rozgraniczającej	dro-
gi	wewnętrznej	｠	6	m,	

7)	obsEuga	komunikacyjna	terenów	z	przylegającej	
drogi	 powiatowej,	 dróg	 gminnych	 oraz	 drogi	 we-
wnętrznej,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 24.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	24	
RM,	przedstawionego	na	 zaEączniku	graficznym	nr	
4,	ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabu-
dowę	zagrodową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy	mieszkaniowej:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	zabudowa	związana	z	prowadzeniem	gospodar-

stwa	 rolnego	 o	 dachach	 dwuspadowych,	 partero-
wa,	z	morliwo[cią	realizacji	poddasza	urytkowego,	

3)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 zabudowy	 mieszka-
niowej	jednorodzinnej,	

4)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	
w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

5)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

6)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

7)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	powiatowej	｠	20	m,	

8)	obsEuga	komunikacyjna	terenów	z	przylegającej	
drogi	powiatowej,	

9)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

10)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

11)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	2000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	25	m,	

12)	w	przypadku	lokalizowania	zabudowy	miesz-
kaniowej	 jednorodzinnej	dopuszcza	się	wydzielanie	
dziaEek	 o	 powierzchni	 nie	 mniejszej	 nir	 1000m2	 i	
szeroko[ci	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	nie	
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mniejszej	nir	18m,	
13)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-

chitektury,	
14)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	

urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 25.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	25	
R,	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	4,	
ustala	 się	 jako	 przeznaczenie	 podstawowe	 tereny	
rolnicze.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	wyklucza	się	lokalizację	jakichkolwiek	obiektów	
kubaturowych,	

2)	 zakazuje	 się	 eksploatacji	 surowców	 mineral-
nych,	

3)	 dopuszcza	 się	 lokalizowanie	 urządzeG	 oraz	
przebieg	sieci	infrastruktury	technicznej;	

§	26.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	26	
MN	 i	 27	MN,	 przedstawionych	na	 zaEączniku	gra-
ficznym	nr	4,	ustala	się	jako	przeznaczenie	podsta-
wowe	zabudowę	mieszkaniową	jednorodzinną.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	

w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	powiatowej	｠	20	m,	a	od	krawędzi	jezd-
ni	drogi	gminnej	｠	15	m,	

7)	obsEuga	komunikacyjna	terenów	z	przylegającej	
drogi	powiatowej	lub	drogi	gminnej,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-

ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 27.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	28	
RM,	przedstawionego	na	 zaEączniku	graficznym	nr	
5,	ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabu-
dowę	zagrodową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy	mieszkaniowej:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	zabudowa	związana	z	prowadzeniem	gospodar-

stwa	 rolnego	 o	 dachach	 dwuspadowych,	 partero-
wa,	z	morliwo[cią	realizacji	poddasza	urytkowego,	

3)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 zabudowy	 mieszka-
niowej	jednorodzinnej,	

4)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	
w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

5)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

6)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

7)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	gminnej	｠	15	m,	

8)	obsEuga	komunikacyjna	terenów	z	przylegającej	
drogi	powiatowej,	

9)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

10)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

11)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	2000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	25	m,	

12)	w	przypadku	lokalizowania	zabudowy	miesz-
kaniowej	 jednorodzinnej	dopuszcza	się	wydzielanie	
dziaEek	 o	 powierzchni	 nie	 mniejszej	 nir	 1000m2	 i	
szeroko[ci	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	nie	
mniejszej	nir	18m,	

13)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

14)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
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urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 28.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	29	
U	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	5,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową	z	zakresu	usEug	publicznych.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	jako	funkcję	uzupeEniającą	dopuszcza	się	lokali-

zację	budynków	mieszkalnych	na	warunkach	jak	w	
ust.	1	pod	warunkiem,	re	powierzchnia	zabudowy	
mieszkaniowej	w	granicach	dziaEki	będzie	mniejsza	
nir	powierzchnia	zabudowy	usEugowej,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	dróg	gminnych	｠	15	m,	

6)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	gminnej,	
7)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	

30%	powierzchni	dziaEki,	
8)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	
9)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	

dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

10)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

11)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 29.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	30	
U	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	6,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	

2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

3)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

4)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	dróg	gminnych	｠	15	m,	

5)	obsEuga	komunikacyjna	z	dróg	gminnych,	
6)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	

30%	powierzchni	dziaEki,	
7)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	
8)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	

dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

9)	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,	

10)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	30.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	31	
MN,	32	MN,	33	MN,	34	MN,	36	MN,	37	MN	i	38	
MN	przedstawionych	na	zaEączniku	graficznym	nr	7,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	mieszkaniową	jednorodzinną.	

2.	Dla	terenów	wymienionych	w	ust.	1	obowiązu-
ją	następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	

w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	nieprzekraczalna	linia	zabudowy	od	linii	rozgra-
niczającej	drogi	18	KDG-Z	｠	7	m,	od	krawędzi	jezdni	
dróg	17	KDG-D	i	20	KDG-D	｠	8,5	m,	od	krawędzi	
jezdni	drogi	15	KDG-L	｠	13	m,	od	krawędzi	jezdni	
drogi	27	KDG-D	｠	8	m,	od	krawędzi	jezdni	drogi	16	
KDG-D	｠	8	m	i	15	m,	a	od	krawędzi	jezdni	pozosta-
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Eych	dróg	gminnych	｠	15	m,	zgodnie	z	zaEącznikiem	
graficznym,	

7)	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenów	 z	 przylegają-
cych	dróg	gminnych,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 31.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	35	
U	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	7,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	jako	funkcję	uzupeEniającą	dopuszcza	się	lokali-

zację	budynków	mieszkalnych	na	warunkach	jak	w	
ust.	1	pod	warunkiem,	re	powierzchnia	zabudowy	
mieszkaniowej	w	granicach	dziaEki	będzie	mniejsza	
nir	powierzchnia	zabudowy	usEugowej,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	gminnej	｠	8	m,	

6)	obsEuga	komunikacyjna	z	dróg	gminnych,	
7)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	

30%	powierzchni	dziaEki,	
8)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	
9)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	

dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

10)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

11)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 32.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	39	
U	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	7,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	dopuszcza	się	lokalizację	nieuciąrliwej	produk-

cji	w	budynkach	wolnostojących	lub	poprzez	wpro-
wadzenie	nieuciąrliwej	produkcji	do	budynku	usEu-
gowego	i	zmianę	sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	
powierzchnia	 zabudowy	 na	 cele	 produkcyjne	 nie	
more	 przekraczać	 powierzchni	 zabudowy	 na	 cele	
usEugowe,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	dróg	gminnych	｠	15	m,	

6)	obsEuga	komunikacyjna	z	dróg	gminnych,	
7)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	

30%	powierzchni	dziaEki,	
8)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	
9)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	

dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

10)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

11)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 33.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	40	
U	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	7,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
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2)	w	ramach	funkcji	podstawowej	terenu	dopusz-
cza	się	realizację	targowiska	miejskiego,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 lokalizowanie	nowej	zabudowy	z	pomieszcze-
niami	przeznaczonymi	na	staEy	pobyt	ludzi	morliwe	
jest	 jedynie	poza	zasięgiem	uciąrliwo[ci	 (w	szcze-
gólno[ci	haEasu	 i	drgaG)	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	uciąrliwo-
[ci;	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	krajowej	｠	30	m,	a	od	krawędzi	jezdni	
dróg	gminnych	｠	15	m,	

7)	obsEuga	komunikacyjna	z	dróg	gminnych,	
8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	

30%	powierzchni	dziaEki,	
9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	
10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	

dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 34.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	41	
US	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	7,	
ustala	 się	 jako	 przeznaczenie	 podstawowe	 tereny	
sportu	i	rekreacji.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	wyposarenie	 terenu	w	obiekty	 i	 urządzenia	 z	
zakresu	 przeznaczenia	 podstawowego	 -	 np.	 hala	
sportowa,	pEywalnia,	boiska,	plac	zabaw	-	z	morli-
wo[cią	 realizacji	 zabudowy	usEugowej	uzupeEniają-
cej	podstawowe	przeznaczenie	terenu,	

2)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	15	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych,	
4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	

miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-

by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	25m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	krajowej	｠	30	m,	a	od	krawędzi	jezdni	
drogi	powiatowej	｠	18	m,	

6)	obsEuga	komunikacyjna	z	drogi	powiatowej,	
7)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	

30%	powierzchni	dziaEki,	
8)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	

nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	
9)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	

dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

10)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

11)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 35.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	42	
MN,U	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	
7,	ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabu-
dowę	mieszkaniową	 jednorodzinną	oraz	zabudowę	
usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	 na	 kardej	 dziaEce	morliwa	 jest	 lokalizacja	 za-

budowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej,	 zabudowy	
usEugowej	 lub	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednoro-
dzinnej	wraz	z	zabudową	usEugową,	

3)	dopuszcza	się	lokalizację	budynków	gospodar-
czych	lub	gararowych,	których	kubatura	związana	
będzie	z	budynkiem	mieszkalnym	lub	usEugowym,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	dróg	gminnych	｠	15	m	i	13	m	zgodnie	z	ry-
sunkiem	planu,	

6)	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenów	 z	 przylegają-
cych	dróg	gminnych,	

7)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

8)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

9)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-
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ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

10)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

11)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	36.	1.	Dla	terenów	oznaczonych	symbolami	43	
E,	44	E,	45	E,	46	E	i	47	E	przedstawionych	na	za-
Eącznikach	graficznych	nr	1,	2,	3,	4	 i	7	ustala	się	
jako	przeznaczenie	podstawowe	urządzenia	elektro-
energetyczne.	

2.	Dla	terenów	wymienionych	w	ust.	1	obowiązu-
je	realizacja	stacji	transformatorowych	SN/nn.	

§	 37.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	48	
U,	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	2,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	usEugową.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	budynki	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	o	wy-

soko[ci	 do	3	kondygnacji	 nadziemnych,	 z	 których	
trzecia	stanowi	poddasze	urytkowe,	

b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	12	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	 posadowienie	 parteru	 do	 1,2	 metra	 powyrej	

najwyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-

ków	gospodarczych	i	gararowych,	
3)	jako	funkcję	uzupeEniającą	dopuszcza	się	lokali-

zację	budynków	mieszkalnych	na	warunkach	jak	w	
ust.	1	pod	warunkiem,	re	powierzchnia	zabudowy	
mieszkaniowej	w	granicach	dziaEki	będzie	mniejsza	
nir	powierzchnia	zabudowy	usEugowej,	

4)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
miejsca	parkingowe	w	ilo[ci	zaspokajającej	potrze-
by	istniejącego	i	projektowanego	zagospodarowania	
｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	na	karde	50m2	
powierzchni	urytkowej	usEug,	

5)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	dróg	gminnych	｠	15	m,	

6)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni	dziaEki,	

7)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

8)	 minimalną	 powierzchnię	 nowo	 wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1500	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

9)	dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	maEej	archi-
tektury,	

10)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 38.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	49	
MN	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	7,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-

wę	mieszkaniową	jednorodzinną.	
2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	

następujące	zasady:	
1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	

w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	21	KDG-L	｠	8	m,	a	od	krawędzi	jezdni	
drogi	22	KDG-D	｠	15	m,	

7)	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenów	 z	 przylegają-
cych	dróg	gminnych,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 39.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	50	
MN	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	7,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	mieszkaniową	jednorodzinną.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	
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w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-
spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	dróg	gminnych	｠	15	m,	

7)	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenów	 z	 przylegają-
cych	dróg	gminnych,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

§	 40.	 1.	 Dla	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	51	
MN	przedstawionego	na	zaEączniku	graficznym	nr	7,	
ustala	się	jako	przeznaczenie	podstawowe	zabudo-
wę	mieszkaniową	jednorodzinną.	

2.	Dla	terenu	wymienionego	w	ust.	1	obowiązują	
następujące	zasady:	

1)	zasady	realizacji	zabudowy:	
a)	 budynki	 o	 wysoko[ci	 do	 2	 kondygnacji	 nad-

ziemnych	z	morliwo[cią	podpiwniczenia,	
b)	wysoko[ć	kalenicy	maksymalnie	do	10	metrów,	
c)	 dachy	 budynków	 o	 nachyleniu	 poEaci	 od	 20º	

do	45º,	
d)	posadowienie	parteru	do	1	metra	powyrej	naj-

wyrszego	punktu	terenu	w	obrysie	budynku,	
2)	dopuszcza	się	 lokalizację	usEug	nieuciąrliwych	

w	 budynkach	 wolnostojących	 lub	 poprzez	 wpro-
wadzenie	usEug	do	budynku	mieszkalnego	i	zmianę	
sposobu	urytkowania	jego	czę[ci,	

3)	dopuszcza	się	 lokalizację	parterowych	budyn-
ków	gospodarczych	i	gararowych,	

4)	 powierzchnia	 zabudowy	 realizowanej	 na	 cele	
usEugowe	nie	more	przekraczać	powierzchni	zabu-
dowy	przeznaczanej	na	cele	mieszkaniowe,	

5)	w	granicach	wEasno[ci	nalery	zagwarantować	
1	miejsce	postojowe	lub	garar,	a	w	przypadku	loka-
lizacji	 na	dziaEce	usEug	wymagane	 jest	dodatkowo	
wyznaczenie	miejsc	parkingowych	w	ilo[ci	zaspoka-
jającej	potrzeby	istniejącego	i	projektowanego	zago-

spodarowania	｠	nie	mniej	nir	1	miejsce	parkingowe	
na	karde	50m2	powierzchni	urytkowej	usEug,	

6)	 nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	gminnej	29	KDG-D	｠	6	m,	a	od	krawędzi	
jezdni	pozostaEych	dróg	gminnych	｠	15	m,	

7)	 obsEuga	 komunikacyjna	 terenów	 z	 przylegają-
cych	dróg	gminnych,	

8)	 maksymalny	 procent	 zabudowy	 dziaEki	 ｠	 do	
30%	powierzchni,	

9)	obowiązuje	pozostawienie	na	dziaEce	nie	mniej	
nir	40%	powierzchni	biologicznie	czynnej;	

10)	minimalną	powierzchnię	nowo	wydzielanych	
dziaEek	ustala	się	na	1000	m2,	a	minimalną	szero-
ko[ć	frontów	nowo	wydzielanych	dziaEek	ustala	się	
na	18	m,	

11)	dopuszcza	się	 lokalizację	obiektów	maEej	ar-
chitektury,	

12)	dopuszcza	 się	przebieg	 sieci	 oraz	 lokalizację	
urządzeG	infrastruktury	technicznej.	

RozdziaE 4
PRZEPISY KOFCOWE 

§	41.	1.	Ustala	się	stawkę	procentową	wysoko[ci	
jednorazowej	 opEaty	 na	 rzecz	 gminy	 w	 przypadku	
zbycia	nieruchomo[ci	w	wysoko[ci:	

a)	30%	wzrostu	warto[ci	-	dla	terenów	zabudowy	
usEugowej,	 sportu	 i	 rekreacji,	 obiektów	produkcyj-
nych,	skEadów	i	magazynów	oraz	terenów	urządzeG	
obsEugi	komunikacji,	

b)	20%	wzrostu	warto[ci	 -	dla	terenów	zabudo-
wy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 oraz	 zabudowy	
zagrodowej,	

c)	5%	wzrostu	warto[ci	｠	dla	pozostaEych	 tere-
nów	objętych	zmianą	planu.	

§	42.	1.	Z	dniem	wej[cia	w	rycie	niniejszej	uchwa-
Ey:	

1)	 w	 odniesieniu	 do	 obszarów	 wyznaczonych	 na	
zaEącznikach	 graficznych	 liniami	 rozgraniczającymi	 i	
oznaczonych	numerem	oraz	symbolem	literowym,	tra-
cą	moc	wszystkie	ustalenia	UchwaEy	Nr	XIX/122/2004	
Rady	Miejskiej	w	Rykach	z	dnia	27	lutego	2004	r.	w	
sprawie	uchwalenia	miejscowego	planu	zagospodaro-
wania	przestrzennego	miasta	Ryki,	

2)	nowe	brzmienie	otrzymują	ustalenia	tekstowe,	
wyszczególnione	w	§	12	niniejszej	uchwaEy,	odno-
szące	się	do	caEego	obszaru	objętego	planem	miej-
scowym	zatwierdzonym	UchwaEą	Nr	XIX/122/2004	
Rady	Miejskiej	w	Rykach	z	dnia	27	lutego	2004	r.	
w	sprawie	uchwalenia	miejscowego	planu	zagospo-
darowania	przestrzennego	miasta	Ryki.	

§	43.	Do	spraw	z	zakresu	zagospodarowania	prze-
strzennego	wszczętych	przed	dniem	wej[cia	w	ry-
cie	planu,	a	nie	zakoGczonych	decyzją	ostateczną,	
stosuje	się	ustalenia	planu.	

§	 44.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Ryk.	
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§	45.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	
dni	od	dnia	jej	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	
Województwa	Lubelskiego.	

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
Krzysztof Piątek
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z	dnia	18	marca	2010	r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Ryki

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	Miejska	w	Rykach	stwierdza,	re	w	okresie	
wyEorenia	 do	 publicznego	 wglądu	 projektu	 zmian	
miejscowego	 planu	 zagospodarowania	 przestrzen-

nego	miasta	Ryki	｠	I	etap	oraz	w	czasie	14	dni	po	
okresie	wyEorenia	nie	wpEynęEy	radne	uwagi.	

Niniejsze	 rozstrzygnięcie	 stanowi	 zaEącznik	 do	
UchwaEy	Nr	LIX/322/2010	Rady	Miejskiej	w	Rykach	
z	dnia	18	marca	2010	r.	
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Rady	Miejskiej	w	Rykach
z	dnia	18	marca	2010	r.

 
Rozstrzygnięcie 

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

W	zmianach	miejscowego	planu	zagospodarowa-
nia	 przestrzennego	 miasta	 Ryki	 ｠	 I	 etap	 ustalono	
następujące	zasady	zaopatrzenia	terenów	w	sieci	i	
urządzenia	 infrastruktury	 technicznej	 oraz	 komuni-
kacji:	

1.		ObsEuga	komunikacyjna	terenów	odbywać	się	
będzie	poprzez	 istniejącą	sieć	dróg	krajowych,	po-
wiatowych	 i	gminnych	na	 terenie	Ryk	oraz	za	po-
[rednictwem	dróg	wewnętrznych.	

2.		Następujące	ciągi	komunikacyjne	nalerące	do	
podstawowego	ukEadu	komunikacyjnego	miasta	ob-
jęte	 zmianami	 planu	miejscowego	będą	wymagaEy	
budowy	utwardzonej	nawierzchni:	

1)	4	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	330	m,	
szeroko[ć	w	liniach	rozgraniczających	｠	10	m,	klasa	
drogi	｠	dojazdowa;	

2)	5	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	500	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 10	
m,	klasa	drogi	｠	dojazdowa;	

3)	12	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	570	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 10	
m,	klasa	drogi	｠	dojazdowa;	

4)	14	KDG-L	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	460	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 12	
m,	klasa	drogi	｠	lokalna;	

5)	22	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	360	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 15	
m,	klasa	drogi	｠	dojazdowa;	

6)	25	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	200	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 10	
m,	klasa	drogi	｠	dojazdowa;	

7)	26	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	670	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 15	
m,	klasa	drogi	｠	dojazdowa;	

8)	27	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	690	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 15	
m,	klasa	drogi	｠	dojazdowa;	

9)	28	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	60	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 10	
m,	klasa	drogi	｠	dojazdowa;	

10)	29	KDG-D	｠	droga	gminna	o	dEugo[ci	60	me-
trów,	 szeroko[ć	w	 liniach	 rozgraniczających	｠	 10	
m,	klasa	drogi	｠	dojazdowa.	

3.		Wyrej	wymienione	drogi	finansowane	będą	z	
budretu	 gminy	 z	 morliwo[cią	 wspóEfinansowania	
zgodnie	z	ustawą	o	finansowaniu	dróg	publicznych.	

4.		Niezbędne	koszty	utrzymania	istniejących	dróg	
będą	pokryte	z	budretu	gminy.	

5.		W	zakresie	gospodarki	[ciekowej	zmiany	planu	
zakEadają	podEączenie	budynków	do	miejskiej	 sieci	
kanalizacji	sanitarnej.	W	celu	zapewnienia	dostępu	
do	 sieci	 kanalizacyjnej	 dla	 nieruchomo[ci	 objętych	
zmianami	planu	przewiduje	się	konieczno[ć	wybu-
dowania	okoEo	2750	mb	sieci	kanalizacyjnej.	Koszty	
jej	 realizacji	 będą	 pokryte	 z	 budretu	 gminy.	 Przy-
Eącza	 do	 sieci	 kanalizacyjnej	 będą	 realizowane	 na	
koszt	inwestorów	planowanej	zabudowy.	W	obsza-
rach,	 gdzie	 nie	ma	 sieci	 kanalizacji	 sanitarnej	 i	 jej	
budowa	jest	nieuzasadniona	ekonomicznie,	dopusz-
cza	się	realizację	zbiorników	bezodpEywowych	reali-
zowanych	na	dziaEkach	przez	inwestora	planowanej	
zabudowy	na	wEasny	koszt.	

6.		W	zakresie	zaopatrzenia	w	wodę	zmiany	plan	
zakEadają	przyEączenie	projektowanych	obiektów	do	
sieci	 wodociągowej.	 W	 celu	 zapewnienia	 dostępu	
do	sieci	wodociągowej	dla	nieruchomo[ci	objętych	
zmianami	 planu	 przewiduje	 się	 konieczno[ć	 wy-
budowania	 okoEo	 3300	 mb	 sieci	 wodociągowej.	
Koszty	jej	realizacji	będą	pokryte	z	budretu	gminy.	
PrzyEącza	wodociągowe	będą	realizowane	na	koszt	
inwestorów	planowanej	zabudowy.	

7.		Realizacja	pozostaEych	elementów	sieci	infra-
struktury	 technicznej,	 tj.	 elektroenergetycznej,	 ga-
zowniczej,	 telekomunikacyjnej	 pozostaje	 w	 gestii	
zarządców	poszczególnych	sieci	i	urządzeG.	


