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UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA 
NR XXXIII/178/09 

z dnia 10 sierpnia 2009 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren położony w obrębie Kotla 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717, ze zm.) 
oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Kotla nr VI/24/07 z dnia 8 marca 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodnoċci ze Stu-
dium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kotla, Rada Gminy Kotla uchwala, co nastćpuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obejmujący teren położony w 
obrćbie Kotla. 

2. Integralną czćċcią miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego są nastćpujące 
załączniki: 
1) załącznik nr 1 – rysunek planu – skala 1 : 1000, 
2) załącznik nr 2 – rozstrzygnićcie o sposobie 

rozpatrzenia uwag do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należącej do zadaĉ własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania. 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 2 

Ilekroć w dalszych przepisach uchwały jest mowa o: 
1) planie − należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego,  
o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, 

2) przepisach szczególnych − należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

3) rysunku planu − należy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, bćdący załącznikiem gra-
ficznym, o którym mowa w § 1 ust. 2, 

4) terenie − należy przez to rozumieć obszar 
ograniczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony symbolem, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie dominujące 
wyznaczone do lokalizacji w danym terenie, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − należy 
przez to rozumieć przeznaczenie inne niż pod-
stawowe, dopuszczone do lokalizacji na da-
nym terenie,  

7) przeznaczeniu tymczasowym − należy przez to 
rozumieć funkcjć, która może być ustalona dla 
terenu w okreċlonym horyzoncie czasowym, 

8) usługach publicznych − należy przez to rozu-
mieć funkcje terenów i obiektów realizowa-
nych całkowicie lub z przewagą funduszy pu-
blicznych w dziedzinach: oċwiaty, kultury, 
zdrowia i opieki społecznej, sportu i rekreacji, 
oraz innych, których powyższe grupy nie do-
tyczą bezpoċrednio lub poċrednio, a mają cha-
rakter usług ogólnospołecznych, realizowa-
nych w ramach zadaĉ własnych przez samo-
rząd lokalny oraz w ramach zadaĉ zleconych 
lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez 
administracjć rządową, 

9) usługach komercyjnych − należy przez to ro-
zumieć funkcje terenów i obiektów realizowa-
nych całkowicie lub z przewagą funduszy nie-
publicznych w dziedzinach: handlu, gastro-
nomii, rzemiosła, szkolnictwa i oċwiaty, zdro-
wia, kultury i rozrywki, sportu i rekreacji, ob-
sługi komunikacji (w tym usługi naprawy i ob-
sługi pojazdów mechanicznych), instytucji fi-
nansowych i ubezpieczeniowych, siedzib sto-
warzyszeĉ, związków, izb zawodowych i go-
spodarczych, jednostek projektowych i consul-
tingowych, instytucji gospodarczych, ċrodków 
masowej komunikacji i łącznoċci oraz innych, 
których powyższe grupy nie dotyczą bezpo-
ċrednio lub poċrednio, a mają charakter usługi 
i obsługi, 

10) wskaźniku intensywnoċci zabudowy – należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
ogólnej zabudowy do powierzchni działki. 
Przez powierzchnie ogólną zabudowy rozumie 
sić powierzchnić budynku po obrysie pomno-
żoną przez liczbć kondygnacji budynku. 

§ 3 

1. Obowiązującymi ustaleniami rysunku planu są: 
1) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach zagospoda-
rowania, 

2) oznaczenia przeznaczenia terenów, 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granica strefy „OW” obserwacji archeolo-

gicznej. 
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2. Pozostałe ustalenia niewymienione w ust. 1 są 
informacyjne, sugerujące okreċlone rozwiązania 
przestrzenne i regulacyjne. 

3. Na terenie opracowania planu obowiązują usta-
lenia przepisów szczególnych oraz innych obo-
wiązujących decyzji, w tym stref ograniczonego 
użytkowania, ochronnych. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

R o z d z i a ł   1 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego oraz wymagania wynikające z potrzeb  
             kształtowania przestrzeni publicznej 

§ 4 

1. Kształtowanie zabudowy winno uwzglćdniać 
istniejące walory krajobrazowe oraz skalć, for-
mć, detal architektoniczny i materiały charakte-
rystyczne dla regionalnego budownictwa. 

2. Dopuszcza sić dokonywania nowych podziałów 
geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia do-
stćpu do drogi publicznej dla podzielonych nie-
ruchomoċci oraz spełnienia warunków, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowa-
nie; jako dostćp do drogi publicznej uznaje sić 
również dostćp poprzez drogć wewnćtrzną lub 
ustanowioną służebnoċć gruntową. 

3. Uciążliwoċć prowadzonej działalnoċci produk-
cyjnej w zakresie emisji hałasu, wibracji, zanie-
czyszczeĉ powietrza, substancji złowonnych 
oraz niejonizującego promieniowania elektro-
magnetycznego, nie może powodować przekro-
czenia granic własnoċci terenu, na jakim jest lo-
kalizowana. 

4. Dla obsługi komunikacyjnej ustala sić tereny 
dróg okreċlone liniami rozgraniczającymi. 

5. Dopuszcza sić lokalizacjć nieograniczających 
bezpieczeĉstwa ruchu reklam, obiektów małej 
architektury, poza liniami rozgraniczającymi 
dróg. 

6. Jako tereny przestrzeni publicznej ustala sić 
drogi i ulice oraz place w liniach rozgraniczają-
cych, tereny usług sportu, oznaczone symbo-
lem 1US/U, teren parkingu oznaczony symbo-
lem 1KP.   

7. Dopuszcza sić remonty, przebudowć, zabudowć 
odtworzeniową istniejących budynków zlokali-
zowanych na granicach działek lub w odległoċci 
mniejszej niż 4 m od granicy działki, zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 

8. Ustalone planem nieprzekraczalne linie zabu-
dowy nie dotyczą sytuowania obiektów, urzą-
dzeĉ i sieci infrastruktury technicznej. 

R o z d z i a ł   2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemu układu komunikacyjnego 

§ 5 

Ustala sić nastćpującą klasyfikacjć funkcjonalną 
dróg: 
1) 1KDZ − droga publiczna klasy zbiorczej: 

a) szerokoċć w liniach rozgraniczających –  
20 m, 

b) dopuszcza sić remonty drogi w istniejących 
granicach działki drogi, 

c) lokalizacja sieci infrastruktury technicznej 
może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem 
właċciwego zarządcy drogi. 

2) 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL – ulice publiczne klasy 
lokalnej: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu, 
b) dopuszcza sić budowć i remonty drogi  

w istniejących granicach działki drogi, 
c) okreċla sić minimalną nieprzekraczalną linić 

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli 
rysunek planu nie ustala linii, obowiązuje za-
sada lokalizowania zabudowy od zewnćtrz-
nej krawćdzi jezdni dla nowych obiektów  
w odległoċci 6 m, 

d) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni oraz 
elementów małej architektury, 

e) dopuszcza sić organizowanie stanowisk po-
stojowych. 

3) 5KDL – ulica publiczna klasy lokalnej: 
a) minimalna szerokoċć w liniach rozgranicza-

jących 12 m, 
b) okreċla sić minimalną nieprzekraczalną linić 

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, jeżeli 
rysunek planu nie ustala linii, obowiązuje za-
sada lokalizowania zabudowy od zewnćtrz-
nej krawćdzi jezdni dla nowych obiektów  
w odległoċci 6 m, 

c) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni oraz 
elementów małej architektury, 

d) dopuszcza sić organizowanie stanowisk po-
stojowych. 

4) 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 
8KDD, − ulica publiczna klasy dojazdowej: 
a) minimalna szerokoċć w liniach rozgranicza-

jących 10 m, 
b) parametry drogi zgodnie z warunkami tech-

nicznymi, 
c) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni oraz 

sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej, 
d) okreċla sić minimalną nieprzekraczalną linić 

zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
e) dopuszcza sić budowć i remonty dróg w ist-

niejących granicach działki drogi. 
5) 9KDD − ulica publiczna klasy dojazdowej: 

a) minimalna szerokoċć w liniach rozgranicza-
jących – istniejące granice nieruchomoċci, 

b) parametry drogi zgodnie z warunkami tech-
nicznymi, 

c) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni oraz 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej, 

d) okreċla sić minimalną nieprzekraczalną linić 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

e) dopuszcza sić budowć i remonty dróg w ist-
niejących granicach działki drogi. 

6) 1KDW, 2KDW, 3KDW − ulice wewnćtrzne:  
odpowiadające parametrom dróg pożarowych, 
utwardzone, przystosowane do przejazdu po-
jazdów straży pożarnej i obsługi komunalnej, 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających mini-

malna 10 m, 
b) szerokoċć jezdni utwardzonej minimalna  

5 m, 
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c) okreċla sić minimalną nieprzekraczalną linić 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

d) dopuszcza sić realizowanie ulicy wewnćtrz-
nej jako ciągu pieszo-jezdnego, bez wydzie-
lonymi krawćżnikami jezdni od chodnika. 

7) Kr − drogi transportu rolnego: 
a) szerokoċć w liniach rozgraniczających = min. 

5 m, 
b) okreċla sić minimalną nieprzekraczalną linić 

zabudowy od linii rozgraniczających dla no-
wych obiektów: 4 m, 

c) ustala sić zakaz zabudowy. 
8) W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopusz-

cza sić za zgodą zarządcy drogi: 
a) chodniki, ċcieżki rowerowe, miejsca posto-

jowe, 
b) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 
c) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 

na warunkach okreċlonych w przepisach 
szczególnych, w oparciu o sporządzone do-
kumentacje techniczne uzgodnione z zarząd-
cami dróg, 

d) lokalizacjć urządzeĉ obsługi komunikacji 
zbiorowej (przystanki, zatoki autobusowe), 

e) dodatkowe elementy przekroju poprzeczne-
go drogi (w tym prowadzenie ċcieżek rowe-
rowych) jeżeli nie koliduje to z podstawo-
wymi elementami drogi, wymagają odpo-
wiedniego poszerzenia linii rozgraniczają-
cych dróg, 

f) do czasu realizacji projektowanych odcinków 
ulic lub poszerzenia do docelowych parame-
trów istniejących ulic dopuszcza sić dotych-
czasowy sposób zagospodarowania tere-
nów, bez możliwoċci wprowadzania trwa-
łych obiektów budowlanych, uniemożliwia-
jących docelową realizacjć ustaleĉ planu. 

9) Ustala sić nastćpującą minimalną liczbć miejsc 
postojowych: 
a) lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na 

1 mieszkanie, 
b) obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie −  

4 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni 
użytkowej, 

c) obiekty sportowe – 10 miejsc postojowych 
na 100 użytkowników jednoczeċnie, 

d) domy kultury, ċwietlice, kina, kluby, bibliote-
ki – 10 miejsc postojowych na 100 użytkow-
ników jednoczeċnie, 

e) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie –  
2 miejsc postojowych na 100 m2 powierzchni 
użytkowej, 

f) szkoły, przedszkola, żłobki – 20 miejsc posto-
jowych na 100 zatrudnionych. 

R o z d z i a ł   3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemu infrastruktury technicznej 

§ 6 

1. Ustala sić ogólne zasady uzbrojenia terenu  
w infrastrukturć techniczną: 
1) docelowo przyjmuje sić zasadć, iż wszystkie 

liniowe elementy infrastruktury technicznej 
wraz z towarzyszącymi urządzeniami, poza 
przyłączami do poszczególnych obiektów 

mogą przebiegać w liniach rozgraniczają-
cych dróg i ulic, w uzgodnieniu z zarządcami 
dróg, dopuszcza sić przeprowadzenie sieci 
poza układem ulic pod warunkiem zachowa-
nia ustaleĉ przepisów szczegółowych obo-
wiązujących przy projektowaniu sieci, 

2) wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie 
zaopatrzenia w ciepło, wodć, gaz, energić 
elektryczną, sieć telekomunikacyjną, odpro-
wadzania ċcieków oraz lokalizacji urządzeĉ 
technicznych na terenie objćtym planem 
wymagają uzyskania warunków technicz-
nych od właċciwych administratorów sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wodć ustala sić: 
1) zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodar-

czych, przeciwpożarowych i grzewczych  
z istniejącej i nowo projektowanej sieci wo-
dociągowej, 

2) dopuszcza sić lokalizowanie studni. 
3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ċcie-

ków bytowych, komunalnych, przemysłowych 
ustala sić: 
1) budowć sieci kanalizacji sanitarnej w tere-

nach istniejącej i planowanej zabudowy z za-
chowaniem normatywnych odległoċci od 
innych sieci infrastruktury technicznej i bu-
dynków, 

2) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
ċcieków do gruntu, cieków powierzchnio-
wych oraz podziemnych, 

3) dopuszcza sić budowć szczelnych bezod-
pływowych zbiorników lub oczyszczalni 
przydomowych, dla nieruchomoċci nie objć-
tych systemem kanalizacji sanitarnej. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych 
ustala sić: 
1) dopuszcza sić realizacje kanalizacji deszczo-

wej na obszarze opracowania planu, 
2) obowiązek, przed odprowadzeniem do kana-

lizacji deszczowej lub rozprowadzeniem po 
terenie inwestora, zneutralizowania substan-
cji ropopochodnych lub chemicznych, w lo-
kalnych urządzeniach oczyszczających, 

3) dopuszcza sić rozprowadzenie wód desz-
czowych po terenie inwestora zgodnie  
z przepisami szczególnymi, 

4) dopuszcza sić odprowadzenie wód opado-
wych do cieków wód powierzchniowych, na 
warunkach okreċlonych przez zarządcć cieku. 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz dopuszcza sić 
budowć sieci dystrybucyjnej gazowej ċredniego 
ciċnienia na terenach istniejącego i nowego za-
inwestowania według warunków technicznych 
przyłączenia do sieci gazowej i uzyskania opła-
calnych wskaźników ekonomicznych zgodnie  
z obowiązującymi przepisami Prawa Energe-
tycznego. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala sić sto-
sowanie niskoemisyjnych źródeł ciepła – ener-
gii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub in-
nych niekonwencjonalnych źródeł energii ciepl-
nej, a także nowoczesnych wysokosprawnych 
źródeł energii opalanych paliwem stałym. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną 
ustala sić: 
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1) dopuszcza sić lokalizowanie stacji transfor-
matorowych na działkach inwestorów, z za-
chowaniem warunków technicznych wyda-
nych przez zarządcć sieci energetycznej, 

2) w przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejącym 
uzbrojeniem elektroenergetycznym, przebu-
dowa istniejącego uzbrojenia elektroenerge-
tycznego bćdzie możliwa po uzyskaniu z za-
rządcą sieci warunków na przebudowć tych 
urządzeĉ i zawarciu stosownej umowy lub 
porozumienia o przebudowć sieci elektro-
energetycznej. Koszt przebudowy istnieją-
cych linii bćdzie ponosił Inwestor zmiany za-
gospodarowania terenu, 

3) dopuszcza sić modernizacjć, rozbudowć  
i budowć nowych linii elektroenergetycz-
nych napowietrznych, kablowych lub napo-
wietrzno-kablowych wraz z przyłączami oraz 
budowć stacji transformatorowych, 

4) projektowane oraz modernizowane sieci 
elektroenergetyczne należy prowadzić 
wzdłuż układów komunikacyjnych, dopusz-
cza sić odstćpstwo od tej zasady po uzgod-
nieniu z właċcicielem terenu i zarządcą sieci, 

5) ustala sić obowiązek zachowania norma-
tywnych odległoċci zabudowy od istnieją-
cych i projektowanych sieci elektroenerge-
tycznych, 

6) dopuszcza sić usytuowanie budynku stacji 
transformatorowej w odległoċci 1,5 m od 
granicy działki. 

8. W zakresie zaopatrzenia w sieć telekomunika-
cyjną ustala sić: 
1) rozbudowć linii kablowych telekomunikacyj-

nych zgodnie zobowiązującymi przepisami  
o lokalizacji sieci, 

2) na terenie zabrania sić lokalizowania nadaj-
ników telefonii komórkowej. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
ustala sić: 
1) obowiązek gromadzenia stałych odpadów 

komunalnych do szczelnych pojemników 
kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, 
przy zapewnieniu ich systematycznego wy-
wozu na wysypisko odpadów komunalnych 
zgodnie z podpisanymi umowami, 

2) dopuszcza sić wprowadzanie systemów se-
gregacji odpadów, 

3) system zbierania i gromadzenia odpadów 
komunalnych należy prowadzić w oparciu  
o istniejący system zbiórki zmieszanych od-
padów komunalnych oraz rozbudowywanej 
ich selektywnej zbiórki, zgodnie z Progra-
mem Gospodarki Odpadami. 

R o z d z i a ł   4 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury  
                              współczesnej 

§ 7 

1. Wszelkie odkryte w trakcie prac ziemnych 
przedmioty zabytkowe oraz obiekty nieruchome 
i nawarstwienia kulturowe podlegają ochronie 
prawnej i wymagają zgłoszenia do Wojewódz-

kiego Konserwatora Zabytków lub administracji 
lokalnej. Ratownicze badania archeologiczne 
prowadzi sić zgodnie z przepisami szczególny-
mi. 

2. Prace budowlane prowadzone w bezpoċredniej 
bliskoċci istniejących stanowisk archeologicz-
nych należy prowadzić pod nadzorem arche-
ologicznym lub w razie koniecznoċci po prze-
prowadzeniu wyprzedzających ratowniczych 
badaĉ archeologicznych, po uzyskaniu pozwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
na prace przy zabytku i w jego otoczeniu. 

3. Dla strefy „OW” obserwacji archeologicznej, 
oznaczonej na rysunku planu, ustala sić: 
1) wszelkie zamierzenia inwestycyjne dotyczące 

tego terenu powinny być uzgadniane i pro-
wadzone  pod nadzorem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków, 

2) dopuszcza sić bez ograniczeĉ prowadzenie 
w obrćbie strefy prac rolniczych. 

R o z d z i a ł   5 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz spo-
soby zagospodarowania terenów lub obiektów  
podlegających ochronie na podstawie odrębnych  
                                przepisów 

§ 8 

1. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy 
1) okreċla sić strefć ochrony sanitarnej od 

cmentarzy na terenach w odległoċci 50 m od 
granicy cmentarza, 

2) zabrania sić lokalizacji w obszarze strefy no-
wej zabudowy przeznaczonej na stały pobyt 
ludzi, 

3) od terenów cmentarzy obowiązują ponadto 
przepisy szczególne. 

2. W obszarze opracowania ustala sić obowiązek 
podczyszczania wód opadowych z substancji 
ropopochodnych i innych szkodliwych, zgodnie 
z przepisami szczególnymi. W przypadku wy-
stćpowania ww. zagrożeĉ na terenach czćċcio-
wo utwardzonych lub nieutwardzonych ustala 
sić obowiązek zabezpieczenia ċrodowiska grun-
towo-wodnego przed infiltracją zanieczyszczeĉ. 

3. Na terenie objćtym opracowaniem planu ustala 
sić obowiązek zapewnienia funkcjonowania ist-
niejącym urządzeniom melioracji wodnych. 

4. W granicach Obszaru Najwyższej Ochrony 
Zbiornika Wód Podziemnych obejmującym cały 
teren opracowania  zakazuje sić: 
1) lokalizowania zakładów przemysłowych lub 

obiektów budowlanych uciążliwych dla ċro-
dowiska, 

2) lokalizowania punktów przeładunkowych  
i dystrybucyjnych produktów ropopochod-
nych, 

3) gromadzenia ċcieków i składowania odpa-
dów, które mogą zanieczyszczać wody pod-
ziemne. 

5. Ustala sić zakaz lokalizowania obiektów zalicza-
nych do przedsićwzićć mogących znacząco od-
działywać na ċrodowisko – wymagających spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu przedsić-
wzićcia na ċrodowisko, za wyjątkiem urządzeĉ 
infrastruktury technicznej. 
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R o z d z i a ł   6 

Zasady i warunki podziału terenów na działki  
budowlane 

§ 9 

1. Ustala sić minimalne szerokoċci frontu działki 
budowlanej  
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, 

MU, MG = 20 m, 
2) w zabudowie szeregowej = 10 m, 
3) w zabudowie oznaczonej symbolem: U, 

MW/MN, RM/MN = 24 m. 
2. Ustala sić minimalne powierzchnie nowo wy-

dzielanych działek budowlanych: 
1) w zabudowie oznaczonej symbolem MN, 

RM/MN, MU, MG: 
a) wolno stojącej = 1000 m2, 
b) szeregowej = 600 m2, 

2) w zabudowie oznaczonej symbolem U  
= 800 m2 

3. Dopuszcza sić mniejsze powierzchnie i szeroko-
ċci frontu wydzielanych działek, niż wymienione 
powyżej, wytyczane na cele infrastruktury tech-
nicznej, komunikacyjnej, pod cele publiczne,  
w przypadku regulacji sytuacji prawno- 
-własnoċciowej nieruchomoċci, oraz polepsze-
nia warunków nieruchomoċci sąsiedniej lub 
poszerzenie działki sąsiedniej, tak wydzielona 
nieruchomoċć nie może stanowić samodzielnej 
działki budowlanej.  

4. Dopuszcza sić podział działek, posiadających 
mniejszą niż w § 9.1 istniejącą szerokoċć fron-
tów, polegający na wydzieleniu z takiej nieru-
chomoċci działki budowlanej spełniającej usta-
lone minimalne wielkoċci działek okreċlone  
w § 9 ust. 2 planu, poprzez podział równoległy 
do drogi oznaczonej symbolem 3KDL, zachowu-
jący istniejącą szerokoċć frontu działki. 

5. Na całym terenie opracowania dopuszcza sić 
podziały, scalenia oraz scalenia i wtórne podzia-
ły nieruchomoċci w zależnoċci od potrzeb.  

R o z d z i a ł   7 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania  
terenów 

§ 10 

1. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1ZL, 
2ZL ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − lasy, 
2) gospodarkć leċną należy prowadzić zgod-

nie z wymogami ochrony ċrodowiska oraz 
w oparciu o plany urządzania lasów,  

3) dopuszcza sić możliwoċć czćċciowego 
przeznaczenia kompleksów leċnych na cele 
rekreacyjno-wypoczynkowe (ċcieżki zdro-
wia, ċcieżki dydaktyczne, ċcieżki rowero-
we). 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1ZI/IT, 
2ZI/IT ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni 

izolacyjnej i infrastruktury technicznej, 
2) wykonywanie wszelkich robót ziemnych 

należy przeprowadzić w oparciu o obowią-
zujące przepisy szczególne, 

3) dopuszcza sić prowadzenie sieci, urządzeĉ, 
obiektów uzbrojenia podziemnego i nad-
ziemnego, elementy czynnej ochrony,  
w tym ekrany lub wały ochronne, 

4) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów  
i budowli infrastruktury technicznej, lokali-
zowanych z uwzglćdnieniem warunków 
technicznymi od linii elektroenergetycznej 
110 kV. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1ZC usta-
la sić: 
1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz, 
2) dopuszcza sić lokalizowanie obiektów ob-

sługujących cmentarz – sanitarnych, kaplic, 
usług handlu bezpoċrednio związanych  
z cmentarzem, parkingów, urządzeĉ i sieci 
infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN usta-
la sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
wolno stojącej, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, wolno 

stojące lub dobudowane niezajmujące 
wićcej niż 30% działki, wbudowane nie 
zajmujące wićcej niż 30% budynku prze-
znaczenia podstawowego, 

b) urządzenia towarzyszące w tym: ciągi 
piesze i rowerowe, miejsca parkingowe, 
infrastruktura techniczna, obiekty go-
spodarcze i garażowe, 

c) zieleĉ urządzona, 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: w przypadku lokalizacji funkcji 
towarzyszących (usług) ustala sić obowią-
zek wydzielenia w obrćbie własnoċci do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo,  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż  
8 m, licząc od poziomu terenu do okapu 
dachu,  

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 60% powierzchni działek, 
pozostałą czćċć należy użytkować jako 
czynną biologicznie (trawniki, zieleĉ 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 0,8, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projekto-
wanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych od 30° do 60°, w układzie 
symetrycznym, dopuszcza sić dachy 
wielospadowe, w parterowej zabudowie 
garażowej gospodarczej i usługowej 
dopuszcza sić dachy płaskie i jednospa-
dowe, 
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e) w modernizowanych lub remontowa-
nych budynkach dopuszcza sić zacho-
wanie istniejącej wysokoċci i geometrii 
dachu, 

f) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1RM/MN 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny zabu-

dowy zagrodowej w gospodarstwach rol-
nych hodowlanych i ogrodniczych oraz za-
budowa mieszkaniowej jednorodzinnej – 
wolno stojącej lub bliźniaczej,  

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, wolno 

stojące lub dobudowane niezajmujące 
wićcej niż 30% działki, wbudowane nie-
zajmujące wićcej niż 30% budynku prze-
znaczenia podstawowego, 

b) urządzenia towarzyszące w tym: ciągi 
piesze i rowerowe, miejsca parkingowe, 
infrastruktura techniczna, obiekty go-
spodarcze i garażowe, 

c) zieleĉ urządzona, 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: w przypadku lokalizacji funkcji 
towarzyszących (usług) ustala sić obowią-
zek wydzielenia w obrćbie własnoċci do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i przebywa-
jących okresowo, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć  zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż  
8 m, licząc od poziomu terenu do okapu 
dachu,  

b) w modernizowanych lub remontowa-
nych istniejących budynkach dopuszcza 
sić zachowanie istniejącej wysokoċci  
i geometrii dachu, 

c) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 60% powierzchni działek, 
pozostałą czćċć należy użytkować jako 
czynną biologicznie (trawniki, zieleĉ 
ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 0,8, 

e) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowoprojekto-
wanych budynkach mieszkalnych połaci 
dachowych od 30 do 50°, w układzie 
symetrycznym, dopuszcza sić dachy 
wielospadowe, w parterowej zabudowie 
garażowej gospodarczej i usługowej 
dopuszcza sić dachy płaskie i jednospa-
dowe, 

f) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem, 

g) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem: 2RM/MN 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny zabu-

dowy zagrodowej w gospodarstwach rol-
nych hodowlanych i ogrodniczych oraz za-
budowa mieszkaniowej jednorodzinnej – 
wolno stojącej lub bliźniaczej, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi komercyjne nieuciążliwe, wolno 

stojące lub dobudowane niezajmujące 
wićcej niż 30% działki, wbudowane nie-
zajmujące wićcej niż 30% budynku prze-
znaczenia, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi 
wewnćtrzne prywatne, ciągi pieszo-
jezdne, miejsca parkingowe, infrastruk-
tura techniczna, obiekty gospodarcze  
i garażowe, 

c) zieleĉ urządzona, 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) w przypadku lokalizacji funkcji towarzy-

szących (usług) ustala sić obowiązek 
wydzielenia w obrćbie własnoċci dodat-
kowych miejsc postojowych dla samo-
chodów użytkowników stałych i prze-
bywających okresowo, 

b) obsługa komunikacyjna poprzez nieru-
chomoċć poza granicami opracowania 
planu, dopuszcza sić ustanawianie no-
wych powiązaĉ komunikacyjnych terenu 
poprzez drogi wewnćtrzne na terenie 
oznaczonym symbolem 7MU albo usta-
nowienie służebnoċci gruntowej, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć  zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż  
8 m, licząc od poziomu terenu do okapu 
dachu,  

b) w modernizowanych lub remontowa-
nych istniejących budynkach dopuszcza 
sić zachowanie istniejącej wysokoċci, 

c) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 60% powierzchni działek, 
pozostałą czćċć należy użytkować jako 
czynną biologicznie (trawniki, zieleĉ 
ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 0,8, 

e) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach 
mieszkalnych połaci dachowych od 30 
do 50°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe, w par-
terowej zabudowie garażowej gospo-
darczej i usługowej dopuszcza sić dachy 
płaskie i jednospadowe, 

f) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 
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g) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy. 

7. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MU do 
9MU ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-

dowy mieszkaniowo − usługowej, w ra-
mach której dopuszcza sić lokalizacjć bu-
dynków mieszkalnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi 

wewnćtrzne prywatne, ciągi piesze i ro-
werowe, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, obiekty gospodar-
cze i garażowe, 

b) zieleĉ urządzona i mała architektura, 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) ustala sić obowiązek wydzielenia w ob-

rćbie własnoċci miejsc postojowych dla 
samochodów użytkowników stałych  
i przebywających okresowo, 

b) dopuszcza sić wydzielanie układu dróg 
wewnćtrznych, na nastćpujących wa-
runkach: szerokoċć dróg wewnćtrznych 
nie bćdzie mniejsza niż 8 m w liniach 
rozgraniczających, dla tak wydzielonych 
dróg wewnćtrznych ustala sić minimal-
ną nieprzekraczalną linie zabudowy  
w odległoċci 4 m od linii rozgraniczają-
cej drogi wewnćtrznej, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż  
8 m, licząc od poziomu terenu do okapu 
dachu, w modernizowanych lub remon-
towanych budynkach dopuszcza sić za-
chowanie istniejącej wysokoċci, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 60% powierzchni działek, 
pozostałą czćċć należy użytkować jako 
czynną biologicznie (trawniki, zieleĉ 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 1,0, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach po-
łaci dachowych od 30 do 60°, w układzie 
symetrycznym, dopuszcza sić dachy 
wielospadowe, zakazuje sić stosowania 
dachów o mijających sić połaciach na 
wysokoċci kalenicy, w parterowej zabu-
dowie garażowej gospodarczej i usłu-
gowej dopuszcza sić dachy płaskie  
i jednospadowe, 

e) w modernizowanych lub remontowa-
nych istniejących budynkach dopuszcza 
sić zachowanie istniejącej wysokoċci  
i geometrii dachu, 

f) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy, 

5) dla tereny 8MU ustala sić nastćpujące 
szczególne warunki: 
a) od drogi 3KDL obowiązuje linia zabu-

dowy zgodnie z przepisami szczególny-
mi,  

b) w przypadku skablowania lub przebu-
dowy linii elektroenergetycznej teren w 
strefie od tej linii dopuszcza sić do za-
gospodarowania zgodnie z przeznacze-
niem ustalonym dla terenu. 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem: 10MU 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-

dowy mieszkaniowo − usługowej, w ra-
mach której dopuszcza sić lokalizacjć bu-
dynków mieszkalnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych, 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: ciągi 

piesze i rowerowe, miejsca parkingowe, 
infrastruktura techniczna, obiekty go-
spodarcze i garażowe, 

b) zieleĉ urządzona i mała architektura, 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: ustala sić obowiązek wydziele-
nia w obrćbie własnoċci miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przebywających okresowo, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż  
8 m, licząc od poziomu terenu do okapu 
dachu,  

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 60% powierzchni działek, 
pozostałą czćċć należy użytkować jako 
czynną biologicznie (trawniki, zieleĉ 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 1,0,  

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach 
mieszkalnych połaci dachowych od 30 
do 60°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe, zaka-
zuje sić stosowania dachów o mijają-
cych sić połaciach na wysokoċci kaleni-
cy, w parterowej zabudowie garażowej 
gospodarczej i usługowej dopuszcza sić 
dachy płaskie i jednospadowe, 

e) w modernizowanych lub remontowa-
nych istniejących budynkach dopuszcza 
sić zachowanie istniejącej wysokoċci  
i geometrii dachu, 

f) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 

g) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy. 
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9. Dla terenu oznaczonego symbolem: 11MU 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-

dowy mieszkaniowo-usługowej, w ramach 
której dopuszcza sić lokalizacjć budynków 
mieszkalnych, mieszkalno-usługowych oraz 
usługowych lub zespoły takich budynków, 

2) dopuszcza sić realizacjć zabudowy miesz-
kaniowej jako zabudowy jednorodzinnej 
wolno stojącej, bliźniaczej lub szeregowej, 

3) przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące. w tym: drogi 

wewnćtrzne prywatne, ciągi piesze i ro-
werowe, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, obiekty gospodar-
cze i garażowe, 

b) zieleĉ urządzona i mała architektura, 
4) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: ustala sić obowiązek wydziele-
nia w obrćbie własnoċci miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przebywających okresowo, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż  
8 m, licząc od poziomu terenu do okapu 
dachu, w modernizowanych lub remon-
towanych budynkach dopuszcza sić za-
chowanie istniejącej wysokoċci i geo-
metrii dachu, 

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 60% powierzchni działek, 
pozostałą czćċć należy użytkować jako 
czynną biologicznie (trawniki, zieleĉ 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 0,8, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach 
mieszkalnych połaci dachowych od 30 
do 60°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza sić dachy wielospadowe, zaka-
zuje sić stosowania dachów o mijają-
cych sić połaciach na wysokoċci kaleni-
cy, w parterowej zabudowie garażowej 
gospodarczej i usługowej dopuszcza sić 
dachy płaskie i jednospadowe, 

e) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy, 

g) w modernizowanych lub remontowa-
nych istniejących budynkach dopuszcza 
sić zachowanie istniejącej wysokoċci  
i geometrii dachu, 

h) dla budynków istniejących niespełniają-
cych ustalonej planem linii zabudowy 
dopuszcza sić remonty, modernizacjć, 
nadbudowy i rozbudowy z zakazem zbli-
żania bryły budynku sić do pasa drogi. 

10. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1MW/MN 
ustala sić 
1) przeznaczenie podstawowe – teren zabu-

dowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jed-
norodzinnej. 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi wbudowane, 
b) urządzenia towarzyszące  w tym: drogi 

wewnćtrzne prywatne, ciągi piesze i ro-
werowe, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, 

c) place zabaw, obiekty małej architektury,  
d) zieleĉ urządzona, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: ustala sić obowiązek wydziele-
nia w obrćbie własnoċci miejsc postojo-
wych dla samochodów użytkowników sta-
łych i przebywających okresowo, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż 
10 m, licząc od poziomu terenu do oka-
pu dachu,  

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 70% powierzchni działek, 
pozostałą czćċć należy użytkować jako 
czynną biologicznie (trawniki, zieleĉ 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 1,2, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
połaci dachowych do 60°, 

e) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) w modernizowanych lub remontowa-
nych budynkach dopuszcza sić zacho-
wanie istniejącej wysokoċci i geometrii 
dachu, 

g) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy. 

11. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1MG, 
2MG ustala sić: 
1) Przeznaczenie podstawowe – tereny gmin-

nego budownictwa mieszkaniowego. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi wbudowane, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi 

wewnćtrzne prywatne, ciągi piesze i ro-
werowe, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, 

c) place zabaw, obiekty małej architektury,  
d) zieleĉ urządzona, 
e) usługi publiczne, realizowane jako loka-

le wbudowane i budynki wolno stojące, 
3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) dopuszcza sić realizowanie zabudowy 

mieszkaniowej w formie zabudowy wie-
lorodzinnej, jednorodzinnej wolno sto-
jącej, bliźniaczej i szeregowej, 
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b) dopuszcza sić wydzielanie dróg we-
wnćtrznych w układzie zaproponowa-
nym na rysunku planu lub w innym, pod 
warunkiem że szerokoċć dróg we-
wnćtrznych nie bćdzie mniejsza niż 8 m 
w liniach rozgraniczających, na terenie 
ustala sić od wytyczanych dróg we-
wnćtrznych minimalną nieprzekraczalną 
linie zabudowy w odległoċci 4 m od linii 
rozgraniczającej drogi wewnćtrznej, 

c) w przypadku projektowania dróg we-
wnćtrznych na terenie w sposób inny 
niż wskazany na rysunku planu linie za-
budowy nieprzekraczalnej ustalone na 
rysunku są nieobowiązujące, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż 
10 m, licząc od poziomu terenu do oka-
pu dachu,  

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi) maksymalnie 
do 70% powierzchni działek, pozostałą 
czćċć należy użytkować jako czynną bio-
logicznie (trawniki, zieleĉ ozdobna, 
ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 1,2, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
połaci dachowych do 60°, 

e) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie z rysunkiem planu, 

f) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy. 

12. Dla terenów oznaczonych symbolami: 1U, 2U 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny zabu-

dowy usługowej, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi 
wewnćtrzne prywatne, ciągi piesze i ro-
werowe, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, obiekty gospodar-
cze i garażowe, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleĉ urządzona, 

3) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
a) dopuszcza sić realizacjć obiektów reali-

zowanych w technologiach nietradycyj-
nych, o wysokich walorach architekto-
nicznych,  

b) dopuszcza sić sytuowanie w obrćbie 
elementów reklamowych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
a) wysokoċć zabudowy nie może przekro-

czyć 3 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze użytkowe, lecz nie wićcej niż 

10 m, licząc od poziomu terenu do oka-
pu dachu,  

b) dopuszcza sić przeznaczanie pod zabu-
dowć (w tym utwardzone nawierzchnie, 
dojċcia i dojazdy, parkingi i tarasy) mak-
symalnie do 80% powierzchni działek, 
pozostałą czćċć należy użytkować jako 
czynną biologicznie (trawniki, zieleĉ 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) ustala sić maksymalny wskaźnik inten-
sywnoċci zabudowy – 1,2, 

d) ustala sić jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projekto-
wanych budynkach połaci dachowych 
od 30 do 60°, w układzie symetrycznym, 
dopuszcza sić dachy wielospadowe,  
w parterowej zabudowie garażowej go-
spodarczej i usługowej dopuszcza sić 
dachy płaskie i jednospadowe, 

e) ustala sić nieprzekraczalne linie zabu-
dowy zgodnie rysunkiem planu, 

f) dla obiektów towarzyszących nie obo-
wiązują nieprzekraczalne ustalone linie 
zabudowy. 

13. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1US/UP 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny sportu 

i rekreacji oraz usług publicznych na wy-
dzielonych działkach, 

2) ustala sić jako przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi komercyjne handlu i gastronomii 

nie zajmujące wićcej niż 30% terenu, 
b) urządzenia towarzyszące w tym: drogi 

wewnćtrzne prywatne, ciągi piesze i ro-
werowe, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, obiekty gospodar-
cze i garażowe,  

c) obiekty administracyjne i sanitarne, 
d) zieleĉ urządzona, 

3) ustala sić lokalne warunki, zasady i stan-
dardy kształtowania zabudowy i urządzania 
terenu: 
a) maksymalna wysokoċć zabudowy mie-

rzona od poziomu terenu do okapu da-
chu dla obiektów sportowych i usługo-
wych − 12 m,  

b) powierzchnia zabudowy terenu nie 
wićksza niż 40%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna mini-
mum 60%. 

14. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1KP usta-
la sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny obsłu-

gi komunikacji samochodowej – parkingi, 
2) teren celu publicznego do obsługi gminne-

go boiska sportowego i cmentarza komu-
nalnego, 

3) dopuszcza sić sytuowanie w obrćbie wła-
snoċci urządzeĉ towarzyszących oraz ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

4) ustala sić obowiązek zagospodarowania te-
renu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

5) ustala sić obowiązek podczyszczania wód 
deszczowych i roztopowych z terenów ob-
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sługi komunikacji zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

15. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1WS 
ustala sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny wód 

ċródlądowych, 
2) dopuszcza sić przebudowć, modernizacjć  

i realizacjć nowych urządzeĉ wodnych pod 
warunkiem ich zgodnoċci z obowiązujący-
mi przepisami szczególnymi. 

16. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1ZD usta-
la sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − tereny ogro-

dów działkowych, 
2) ustala sić zakaz lokalizacji budynków z po-

mieszczeniami na stały pobyt ludzi, 
3) dopuszcza sić prowadzenie napowietrznej  

i podziemnej infrastruktury technicznej,  
w tym obiektów i urządzeĉ: stacji trans-
formatorowych, przepompowni itp. 

17. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1RO usta-
la sić: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny sadów 

i ogrodów przydomowych, 
2) dopuszcza sić urządzenia towarzyszące  

w tym: drogi wewnćtrzne prywatne, miej-
sca parkingowe, infrastruktura techniczna, 
obiekty gospodarcze i garażowe, 

3) dopuszcza sić prowadzenie napowietrznej i 
podziemnej infrastruktury technicznej. 

18. Dla terenu oznaczonego symbolem: 1E ustala 
sić: 
1) przeznaczenie podstawowe − elektroener-

getyka, 
2) przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące,  
b) zieleĉ urządzona, 

3) warunki zabudowy obiektów i budynków 
zgodnie z warunkami i potrzebami tech-
nicznymi urządzeĉ elektroenergetycznych. 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 11 

Ustala sić jednorazową opłatć z tytułu wzrostu 
wartoċci terenu, okreċloną w art. 36 ust. 4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
w wysokoċci 20%. 

§ 12 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza sić Wój-
towi Gminy Kotla. 

§ 13 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym    
Województwa Dolnoċląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

DARIUSZ ZIELIŃSKI
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy 
Kotla nr XXXIII/178/09 z dnia 10 sierpnia 
2009 roku 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy 
Kotla nr XXXIII/178/09 z dnia 10 sierpnia 
2009 roku 

 
 

ROZPATRZENIE UWAG ZŁOŻONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO OBEJMUJĄCEGO TEREN POŁOŻONY OBRĆBIE KOTLA 

 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717, ze zm.) 
 
Złożoną przez Pana Władysława Dul reprezentującego firmć P.P.H.U. „Dul” uwagć do wyłożonego 
do publicznego wglądy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego 
teren położony w obrćbie Kotla, dotyczącą zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego symbolem 5MN 
z zabudowy jednorodzinnej na zabudowć mieszkaniowo-usługową − uwzglćdnia sić. 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy 
Kotla nr XXXIII/178/09 z dnia 10 sierpnia 
2009 roku 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH  

ICH FINANSOWANIA 
 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717, ze zm.) 
 
Realizacja infrastruktury technicznej bćdzie odbywać sić w oparciu o wszelkie możliwe źródła pozyska-
nia funduszy na ten cel, ċrodków własnych gminy oraz partycypacji inwestorów indywidualnych. 
 
W pierwszej kolejnoċci należy podjąć realizacjć infrastruktury w rejonach: 
a) położonych najbliżej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszych finansowo możliwoċciach 

jej realizacji, 
b) dużym istniejącym zapotrzebowaniem, 
c) charakteryzujących sić wzrostem dynamiki rozwoju i wzrostem zapotrzebowania. 
 
 
 
 
 
 

3096 
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UCHWAŁA RADY GMINY KOTLA 
NR XXXIII/179/09 

z dnia 10 sierpnia 2009 roku 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmującego teren działek nr 18/3, 16, 526/1, 15/2, 531, 534  
 położonych w obrębie Grochowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, 
z późniejszymi zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 80 poz. 717, ze zm.) 
oraz w związku z uchwałą Rady Gminy Kotla nr VI/25/07 z dnia 8 marca 
2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu zgodnoċci ze Stu-
dium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Kotla, Rada Gminy Kotla uchwala, co nastćpuje: 

 
 


