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UCHWAŁA RADY GMINY KOBIERZYCE 
NR XXXII/384/09 

z dnia 30 marca 2009 roku 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Polnej w południowo- 

-wschodniej części wsi Biskupice Podgórne 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorzņdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) 
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), w 
zwiņzku z uchwałņ nr XX/247/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia  
29 kwietnia 2008 roku, w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru połoşonego 
przy ulicy Polnej w południowo-wschodniej czňści wsi Biskupice Pod-
górne, oraz po stwierdzeniu zgodności ze „Zmianņ studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kobierzyce” 
uchwalonņ przez Radň Gminy Kobierzyce uchwałņ nr XL/506/05 z dnia 
24 marca 2005 roku, Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co nastňpuje: 

 
R o z d z i a ł   1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego obszaru połoşonego przy ulicy 
Polnej w południowo-wschodniej czňści wsi Bi-
skupice Podgórne, zwany dalej planem, który 
obejmuje obszar przedstawiony na rysunku 
planu w skali 1:1000, stanowiņcym załņcznik nr 
1 do uchwały. 

2. Ze wzglňdu na brak wystňpowania na obszarze 
planu problematyki, terenów lub obiektów 
określonych w pkt od 1 do 8, w planie nie okre-
śla siň:  
1) granic i sposobów zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, 
ustalonych na podstawie odrňbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a takşe na-
raşonych na niebezpieczeństwo powodzi 
oraz zagroşonych osuwaniem siň mas ziem-
nych; 

2) sposobu i terminu tymczasowego zagospo-
darowania, urzņdzania i uşytkowania tere-
nów; 

3) granic obszarów wymagajņcych przeprowa-
dzenia scaleń i podziałów nieruchomości; 

4) granic obszarów rehabilitacji istniejņcej za-
budowy i infrastruktury technicznej; 

5) granic obszarów wymagajņcych przekształ-
ceń lub rekultywacji; 

6) granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 
8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów słuşņcych 
organizacji imprez masowych; 

8) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a takşe ograniczeń dotyczņcych 
prowadzenia na ich terenie działalności go-

spodarczej, określonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady. 

§ 2 
Ilekroń w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1) infrastrukturze technicznej – naleşy przez to 

rozumień: 
a) sieci elektroenergetyczne niskiego i średnie-

go napiňcia, stacje transformatorowe słu-
powe lub kontenerowe, urzņdzenia pomia-
rowe, wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami to-
warzyszņcymi, 

b) sieci kanalizacji sanitarnej, przepompownie 
ścieków, separatory substancji ropopochod-
nych i chemicznych, wraz z niezbňdnymi 
urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

c) sieci kanalizacji deszczowej, studnie chłonne, 
zbiorniki z funkcjņ retencyjnņ, wraz z nie-
zbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcymi, 

d) sieci ciepłownicze wraz z niezbňdnymi urzņ-
dzeniami towarzyszņcymi, 

e) sieci gazowe niskiego i średniego ciśnienia, 
wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzy-
szņcymi, 

f) sieci telekomunikacyjne, rozdzielnie, wraz 
z niezbňdnymi urzņdzeniami towarzyszņcy-
mi, z wyłņczeniem masztów telefonii komór-
kowej; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy przez 
to rozumień liniň ograniczajņcņ obszar, na któ-
rym dopuszcza siň wznoszenie budynków oraz 
określonych w ustaleniach planu rodzajów bu-
dowli nadziemnych, niebňdņcych liniami prze-
syłowymi, sieciami uzbrojenia terenu oraz zwiņ-
zanymi z nimi urzņdzeniami; nastňpujņce czňści 
budynków nie mogņ pomniejszań odległości li-
czonej od linii rozgraniczajņcej do nieprzekra-
czalnej linii zabudowy: 
a) schody zewnňtrzne, wejścia do budynków, 

pochylnie i rampy dla osób niepełnospraw-
nych o wiňcej niş 1,30 m, 
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b) balkony, galerie, tarasy i wykusze o wiňcej 
niş 1,0 m, 

c) okapy i gzymsy o wiňcej niş 0,8 m, 
d) łņczna powierzchnia wysuniňtych wzglňdem 

linii zabudowy tarasów, wykuszy, gzymsów, 
galerii i wejśń do budynków liczona w ich 
widoku od strony linii zabudowy nie moşe 
przekraczań 40% powierzchni elewacji; 

nieprzekraczalna linia zabudowy obowiņzuje 
nowe budynki oraz rozbudowy czňści budyn-
ków istniejņcych; 

3) obowiązującej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumień liniň, na której powinna znajdowań siň 
frontowa elewacja budynku lokalizowanego od 
strony frontu działki, lub jej najbardziej wysu-
niňta czňśń, nie liczņc: schodów zewnňtrznych, 
wejśń do budynków, pochylni i ramp dla osób 
niepełnosprawnych, balkonów, galerii, tarasów, 
wykuszy, okapów i gzymsów, które to czňści 
budynków mogņ przekroczyń wyznaczonņ obo-
wiņzujņcņ liniň zabudowy, jednak nie wiňcej niş 
o wartości określone w pkt 1; obowiņzujņca li-
nia zabudowy nie dotyczy wolno stojņcych bu-
dynków gospodarczych i garaşowych, dla któ-
rych wyznaczonņ liniň zabudowy naleşy trakto-
wań jako nieprzekraczalnņ; 

4) powierzchni zabudowy – naleşy przez to rozu-
mień powierzchniň pod budynkami, po ze-
wnňtrznym ich obrysie; 

5) przeznaczeniu terenu lub przeznaczeniu pod-
stawowym terenu – naleşy przez to rozumień 
przeznaczenie oraz sposób zagospodarowania 
terenu; 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu – naleşy 
przez to rozumień przeznaczenie oraz sposób 
zagospodarowania terenu, mogņce byń trakto-
wane jako towarzyszņce zapisanemu w planie 
przeznaczeniu podstawowemu i niemogņce 
wystňpowań jako samodzielna funkcja w grani-
cach działki budowlanej, przy czym powierzch-
nia zabudowy budynków zwiņzanych z uzupeł-
niajņcym przeznaczeniem terenu nie moşe 
przekraczań powierzchni zabudowy budynków 
zwiņzanych z podstawowym przeznaczeniem 
terenu; 

7) terenie – naleşy przez to rozumień obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczajņ-
cymi, oznaczony symbolem − zgodnie z ozna-
czeniami graficznymi określonymi w legendzie. 

§ 3 

1. Integralnņ czňściņ uchwały jest rysunek planu, 
o którym mowa w § 1 ust. 1.  

2. Nastňpujņce oznaczenia graficzne na rysunku 
planu sņ obowiņzujņcymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnym prze-

znaczeniu lub róşnych zasadach zagospoda-
rowania, 

3) obowiņzujņce linie zabudowy, 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
5) granica strefy ochrony konserwatorskiej „B”, 
6) granica strefy ochrony konserwatorskiej 

„OW”, 
7) budynek objňty ochronņ konserwatorskņ, 

8) symbole określajņce przeznaczenie podsta-
wowe terenu. 

3. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadajņ zna-
czenie informacyjne, sugerujņce określone roz-
wiņzania przestrzenne. 

4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu planu stanowi załņcz-
nik nr 2 do uchwały. 

5. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy, oraz o zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych, 
stanowi załņcznik nr 3 do uchwały. 

§ 4 

Ustala siň nastňpujņce kategorie przeznaczenia 
terenu:  

1) finanse − tereny przeznaczone pod lokalizacjň 
obiektów zwiņzanych z pośrednictwem finan-
sowym − działalnośń banków, domów ma-
klerskich, instytucji zajmujņcych siň obsługņ 
finansowņ np. w formie leasingu czy obsługi 
sprzedaşy ratalnej, a takşe instytucji zwiņza-
nymi z ubezpieczeniami i funduszami emery-
talno-rentowymi itp.; 

2) gastronomia − tereny przeznaczone pod dzia-
łalnośń restauracji, kawiarni, herbaciarni, pu-
bów, winiarni itp. oraz placówek gastrono-
miczno-rekreacyjnych jak kluby bilardowe, 
krňgielnie itp.; 

3) handel detaliczny − tereny przeznaczone pod 
lokalizacjň obiektów zwiņzanych ze sprzedaşņ 
detalicznņ towarów z wyłņczeniem sprzedaşy 
detalicznej paliw do pojazdów mechanicz-
nych, a takşe naprawņ artykułów przeznacze-
nia osobistego i uşytku domowego oraz usługi 
drobne np. pojedyncze gabinety lekarskie i 
kosmetyczne, fryzjerstwo, poprawa kondycji 
fizycznej, pralnie, szewc, wypoşyczalnie kaset 
video itp.; 

4) niepubliczne usługi oświaty − tereny przezna-
czone pod działalnośń zwiņzanņ z prowadze-
niem niepublicznych przedszkoli i szkół pod-
stawowych, a takşe kształcenia dodatkowego 
lub uzupełniajņcego, w tym kursy i szkolenia; 

5) obsługa firm i klienta − tereny przeznaczone 
pod lokalizacjň biur: zwiņzanych z obsługņ nie-
ruchomości, wynajňciem specjalistów, bada-
niami; działalnościņ zwiņzanņ z prowadzeniem 
interesów: działalnościņ prawniczņ, rachun-
kowościņ, ksiňgowościņ, doradztwem, bada-
niem rynku i opinii publicznej, pośrednic-
twem, dostarczaniem informacji, sporzņdza-
niem opracowań, reklamņ; działalnościņ firm 
pocztowych i telekomunikacyjnych; działalno-
ściņ biur i agencji turystycznych, biur podróşy, 
a takşe usługi przewodnickie, informacja tury-
styczna oraz drobne usługi rzeczowe np. foto-
grafowanie, poligrafia, plakatowanie, urzņ-
dzanie wystaw, pakowanie itp.; 

6) obiekty i urządzenia elektroenergetyczne − 
tereny przeznaczone pod lokalizacjň obiektów 
i urzņdzeń zwiņzanych z zaopatrzeniem w 
energiň elektrycznņ, wraz z niezbňdnymi urzņ-
dzeniami budowlanymi; 
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7) obiekty i urządzenia wodociągowe − tereny 
przeznaczone pod lokalizacjň obiektów i urzņ-
dzeń zwiņzanych z zaopatrzeniem w wodň, 
wraz z niezbňdnymi urzņdzeniami budowla-
nymi; 

8) obiekty i urządzenia kanalizacyjne − tereny 
przeznaczone pod lokalizacjň urzņdzeń zwiņ-
zanych z odprowadzeniem ścieków, wraz 
z niezbňdnymi urzņdzeniami budowlanymi; 

9) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna − te-
reny przeznaczone pod lokalizacjň budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych wraz z towa-
rzyszņcymi budynkami gospodarczymi i gara-
şami, niezbňdnymi urzņdzeniami budowlany-
mi, komunikacjņ wewnňtrznņ oraz obiektami 
małej architektury; 

10) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna − 
tereny przeznaczone pod lokalizacjň budyn-
ków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z to-
warzyszņcymi budynkami gospodarczymi 
i garaşami, niezbňdnymi urzņdzeniami budow-
lanymi, komunikacjņ wewnňtrznņ oraz obiek-
tami małej architektury; 

11) zabudowa usługowa − tereny przeznaczone 
pod lokalizacjň budynków usługowych wraz z 
towarzyszņcymi budynkami gospodarczymi 
i garaşami, niezbňdnymi urzņdzeniami budow-
lanymi, komunikacjņ wewnňtrznņ oraz obiek-
tami małej architektury; 

12) zdrowie i opieka społeczna − tereny przezna-
czone pod działalnośń przychodni, poradni, 
ambulatoriów, ośrodków zdrowia, gabinetów 
lekarskich, zakładów rehabilitacji leczniczej, 
szkół rodzenia itp. 

R o z d z i a ł   2 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

§ 5 

W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego, obowiņzujņ nastňpujņce 
ustalenia: 
1) ustala siň zakaz realizacji inwestycji oraz pro-

wadzenia działalności, której oddziaływanie 
moşe przekroczyń granice nieruchomości; 

2) ustala siň zakaz odprowadzania nieoczyszczo-
nych ścieków do gruntu, wód gruntowych oraz 
powierzchniowych; 

3) przed podjňciem działalności inwestycyjnej 
ustala siň obowiņzek zdjňcia warstwy próchni-
czej z czňści terenów przeznaczonych pod 
obiekty budowlane oraz powierzchnie utwar-
dzone, a nastňpnie odpowiednie jej zagospoda-
rowanie; 

4) stosownie do przepisów odrňbnych, ustala siň 
dopuszczalny poziom hałasu, dla terenów ozna-
czonych symbolami: 
a) 1M, 5M – jak dla terenów zabudowy miesz-

kaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbio-
rowego oraz do terenów mieszkaniowo-
usługowych; 

b) 2MN, 3MN, 6MN – jak dla terenów zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

c) 4M/U – jak dla terenów mieszkaniowo-
usługowych, a w przypadku lokalizacji nie-
publicznych usług oświaty, na działkach 

przeznaczonych pod działalnośń oświatowņ 
– jak dla terenów zabudowy zwiņzanej ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci i mło-
dzieşy. 

§ 6 

W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowe-
go, zabytków oraz dóbr kultury współczesnej, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) w granicach oznaczonych na rysunku planu, 

ustala siň strefň ochrony konserwatorskiej „B” 
dla obszaru historycznego układu ruralistyczne-
go wsi, dla której obowiņzujņ nastňpujņce naka-
zy i zakazy: 

a) naleşy zachowań i wyeksponowań elemen-
ty historycznego układu przestrzennego, 
tj. rozplanowanie dróg, ulic i placów, linie 
zabudowy, kompozycjň: wnňtrz ruralistycz-
nych, zabudowy, zieleni, zespołów zabu-
dowy, 

b) naleşy zachowań historyczne nawierzchnie 
kamienne, 

c) obiekty o wartościach zabytkowych naleşy 
poddań restauracji i modernizacji technicz-
nej z dostosowaniem obecnej lub projek-
towanej funkcji do wartości obiektu, 

d) wszelka działalnośń inwestycyjna musi 
uwzglňdniań istniejņce juş zwiņzki prze-
strzenne i planistyczne, 

e) obowiņzujņ działania odtworzeniowe i re-
waloryzacyjne, zarówno w przypadku hi-
storycznego układy przestrzennego, przy-
rodniczych elementów krajobrazu, jak i w 
stosunku do historycznej struktury tech-
nicznej, instalacji wodnych, sieci komuni-
kacyjnych, historycznych obiektów zabyt-
kowych, 

f) naleşy preferowań inwestycje, które sta-
nowiņ rozszerzenie lub uzupełnienie juş 
istniejņcych form zainwestowania terenu, 
przy załoşeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejņcych juş relacji oraz pod 
warunkiem, iş nie kolidujņ one z historycz-
nym charakterem obiektu i obszaru, 

g) przy inwestycjach zwiņzanych z moderni-
zacjņ, rozbudowņ, przebudowņ obiektów 
istniejņcych, wymagane jest uwzglňdnienie 
warunków kształtowania nowej zabudowy 
w obszarze strefy ochrony konserwator-
skiej oraz zasad zachowania ładu prze-
strzennego, w tym urbanistyki i architektu-
ry; po rozbudowie budynek winien tworzyń 
spójnņ kompozycjň z istniejņcņ czňściņ, 

h) nowa zabudowa winna byń zharmonizo-
wana z historycznņ kompozycjņ prze-
strzenno-architektonicznņ w zakresie lokali-
zacji, rozplanowania, skali, ukształtowania 
bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, 
poziomu posadowienia parteru, formy ar-
chitektonicznej, formy podziałów otworów 
okiennych i drzwiowych, materiału oraz 
przy nawiņzaniu do historycznej zabudowy 
miejscowości, 

i) nowa zabudowa nie moşe dominowań nad 
zabudowņ historycznņ, 
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j) naleşy stosowań historyczny rodzaj pokry-
cia dachowego, w obiektach historycznych, 
które posiadały inne pokrycie niş ceramicz-
ne,  

k) kolorystyka winna uwzglňdniań walory es-
tetyczne otoczenia oraz rozwiņzania wystň-
pujņce w zabudowie wsi, 

l) elewacje naleşy kształtowań w nawiņzaniu 
do rozwiņzań stosowanych w wystňpujņ-
cych w miejscowości budynkach historycz-
nych o zachowanych walorach architekto-
nicznych w zakresie podziałów, detalu, ko-
lorystyki, materiałów elewacyjnych (tynk, 
cegła), 

m) obowiņzuje zachowanie i uzupełnienie zie-
leni wysokiej, 

n) ustala siň zakaz budowy ogrodzeń betono-
wych z elementów prefabrykowanych, 
forma, materiał, wysokośń − w nawiņzaniu 
do historycznych ogrodzeń, 

o) ustala siň zakaz stosowania tworzyw 
sztucznych jako materiały okładzinowe  
(np. „siding”), 

p) ustala siň zakaz lokalizacji dominant archi-
tektonicznych, urzņdzeń technicznych 
o gabarytach kolidujņcych z krajobrazem 
kulturowym, 

q) dopuszcza siň lokalizacjň silosów, zbiorni-
ków na materiały masowe na tyłach działek 
osłoniňtych zabudowņ, nieeksponowanych, 
wysokośń nie moşe przekraczań wys. histo-
rycznych obiektów, 

r) zabrania siň umieszczanie reklam lub in-
nych tablic niezwiņzanych bezpośrednio 
z danym obiektem, dopuszcza siň tablice 
informacyjne instytucji, sklepów, zakładów, 
w miejscach na to wyznaczonych, we wła-
ściwej nieagresywnej formie, 

s) wyklucza siň moşliwośń prowadzenia no-
wych napowietrznych linii teletechnicznych 
i energetycznych, 

t) wprowadza siň wymóg uzgadniania z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków dzia-
łań inwestycyjnych zwiņzanych z zagospo-
darowaniem terenu, remontami, przebu-
dowņ, rozbudowņ budynków historycznych 
oraz budowņ nowych budynków; 

2) ochronņ konserwatorskņ obejmuje siň budynek 
oznaczony na rysunku planu oraz fragmenty hi-
storycznego murowanego ogrodzenia, dla któ-
rych obowiņzujņ nastňpujņce nakazy i zakazy: 
a) naleşy zachowań bryłň, kształt, geometriň 

dachu, tradycyjne materiały budowlane, 
b) naleşy utrzymań lub odtworzyń historyczny 

detal architektoniczny, zachowań kształt, 
rozmiary, rozmieszczenie otworów zgodnie 
z historycznym wizerunkiem budynku, 
utrzymań lub odtworzyń stolarkň okien i 
drzwi, stosowań kolorystykň i materiały na-
wiņzujņce do tradycyjnych lokalnych rozwiņ-
zań (ceramika, tynk, kamień), 

c) naleşy stosowań historyczny rodzaj pokrycia 
dachowego,  

d) w przypadku konieczności przebicia nowych 
otworów, naleşy je zharmonizowań z zabyt-
kowņ elewacjņ budynku, 

e) dopuszcza siň przebicia historycznego mu-
rowanego ogrodzenia w miejscach zwiņza-
nych z projektowanņ obsługņ komunikacyj-
nņ, w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konser-
watorem Zabytków;  

3) na obszarze planu ustala siň strefň ochrony 
konserwatorskiej „OW”, dla której obowiņzujņ 
nastňpujņce nakazy:  
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņzane 

z pracami ziemnymi naleşy uzgodniń z Dol-
noślņskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, co do konieczności prowadzenia 
ich pod nadzorem archeologicznym i za po-
zwoleniem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków,  

b) nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne prowadzone sņ przez upraw-
nionego archeologa, 

c) powyşsze pozwolenie konserwatorskie nale-
şy uzyskań przed wydaniem pozwolenia na 
budowň, a dla robót niewymagajņcych po-
zwolenia na budowň – przed realizacjņ inwe-
stycji, tj. przed uzyskaniem zaświadczenia 
potwierdzajņcego akceptacjň zgłoszenia wy-
konywania robót budowlanych. 

§ 7 

W zakresie wymagań wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych, dla terenów 
komunikacji publicznej, obowiņzujņ ustalenia okre-
ślone w § 9 pkt 1 lit b. 

§ 8 

W zakresie szczególnych warunków zagospodaro-
wania terenów oraz ograniczeń w ich uşytkowaniu, 
obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) ustala siň obszar oddziaływania linii energe-

tycznej średniego napiňcia o szerokości 10 m 
(po 5 m od osi linii), w granicach którego wy-
klucza siň lokalizacjň budynków; 

2) w przypadku zastosowania rozwiņzań technicz-
nych umoşliwiajņcych zmniejszenie obszaru 
oddziaływania linii energetycznej, obowiņzuje 
szerokośń obszaru oddziaływania linii określona 
przez zarzņdcň sieci; 

3) w przypadku zmiany przebiegu linii energetycz-
nej, obszar oddziaływania linii naleşy stosowań 
zgodnie ze zmienionym przebiegiem linii; 

4) w przypadku skablowania linii energetycznej, 
wyznaczony obszar oddziaływania linii przestaje 
obowiņzywań.  

§ 9 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy systemów komunikacji, obowiņzujņ nastňpu-
jņce ustalenia: 
1) ustalenia ogólne: 

a) w liniach rozgraniczajņcych dróg dopuszcza 
siň lokalizacjň infrastruktury technicznej nie-
zwiņzanej z drogņ, na warunkach określo-
nych przez zarzņdcň drogi, 

b) w liniach rozgraniczajņcych dróg dopuszcza 
siň lokalizacjň zieleni oraz nośników rekla-
mowych w formie niekolidujņcej z przezna-
czeniem podstawowym; 
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2) dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ terenów 
poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi 
wewnňtrzne; 

3) przebieg drogi, o której mowa w pkt 2, naleşy 
wyznaczyń przed przystņpieniem do realizacji 
zabudowy, w uzgodnieniu z wszystkimi właści-
cielami terenów, przez które bňdzie przebiegała 
droga; 

4) obowiņzujņ nastňpujņce parametry dróg, o któ-
rych mowa w pkt 2: 
a) drogi wewnňtrzne, zapewniajņce obsługň 

komunikacyjnņ powyşej 6 działek − o szero-
kości w liniach rozgraniczajņcych min. 10 m, 

b) drogi wewnňtrzne, zapewniajņce obsługň 
komunikacyjnņ do 6 działek − o szerokości w 
liniach rozgraniczajņcych min. 7 m, 

c) zapewnienie wymagań ochrony przeciwpo-
şarowej, w tym realizacja placów do zawra-
cania, 

d) drogi wewnňtrzne, o szerokości ponişej 10 
m, naleşy wyposaşyń w progi lub inne urzņ-
dzenia spowalniajņce ruch pojazdów samo-
chodowych, 

e) minimalna szerokośń pasa ruchu:  
− dla dróg z dwoma pasami ruchu – 2,5 m, 
− dla dróg jednokierunkowych z jednym 

pasem ruchu – 3,5 m; 
5) przed rozpoczňciem budowy, ustala siň obowiņ-

zek uzgodnienia przez inwestora z zarzņdcņ 
dróg publicznych, budowy tymczasowych dróg 
dojazdowych do placu budowy. 

§ 10 

W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i bu-
dowy infrastruktury technicznej, obowiņzujņ na-
stňpujņce ustalenia: 

1) dopuszcza siň lokalizacjň infrastruktury tech-
nicznej na obszarze objňtym planem; 

2) dopuszcza siň modernizacjň, przebudowň, 
rozbudowň oraz zmianň przebiegu istniejņ-
cych sieci infrastruktury technicznej; 

3) ustala siň obowiņzek sporzņdzenia dokumen-
tacji technicznej, zwierajņcej sposób odbudo-
wy sieci urzņdzeń melioracji szczegółowych, 
przed przystņpieniem do prac w jej obrňbie; 

4) ustala siň obowiņzek uzgodnienia prac kolidu-
jņcych z urzņdzeniami melioracyjnymi z za-
rzņdcņ sieci; 

5) w zakresie zaopatrzenia w energiň elektrycznņ: 
ustala siň zaopatrzenie budynków w energiň 
elektrycznņ z sieci elektroenergetycznej, na 
warunkach określonych przez zarzņdcň sieci; 

6) w zakresie zaopatrzenia w wodň: 
a) ustala siň zaopatrzenie budynków w wodň 

z rozdzielczej sieci wodociņgowej 
z uwzglňdnieniem warunków dostňpności 
do wody dla celów przeciwpoşarowych, 

b) przewody sieci wodociņgowej naleşy w 
miarň moşliwości prowadziń w liniach roz-
graniczajņcych dróg i ulic,  

c) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
wodociņgowych naleşy uzgadniań z za-
rzņdcņ sieci wodociņgowej, 

d) ustala siň zakaz budowy własnych ujňń 
wodociņgowych zlokalizowanych na tere-
nach inwestora o głňbokości przekraczajņ-

cej 30 m i poborze wody w ilości powyşej 
10 m3/dobň; 

7) w zakresie odprowadzenia ścieków: 
a) ustala siň sposób odprowadzenia ścieków 

bytowych grawitacyjno-tłocznym syste-
mem kanalizacji sanitarnej, na warunkach 
określonych przez zarzņdcň sieci, 

b) szczegółowe warunki wykonania przyłņczy 
kanalizacyjnych naleşy uzgodniń z zarzņdcņ 
sieci kanalizacyjnej; 

8) w zakresie odprowadzenia wód opadowych: 
ustala siň wyposaşenie w sień kanalizacji 
deszczowej wszystkich obszarów zainwesto-
wania na warunkach określonych przez za-
rzņdcň sieci, alternatywnie dopuszcza siň od-
prowadzenie wód opadowych do gruntu lub 
magazynowanie w zbiornikach na terenie wła-
snym inwestora; 

9) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
a) obowiņzujņ zasady określone w odrňbnych 

przepisach, 
b) dopuszcza siň lokalizowanie pojemników 

do prowadzenia selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

10) w zakresie zaopatrzenia w gaz: ustala siň do-
stawň gazu z istniejņcej rozdzielczej sieci ga-
zowej poprzez jej rozbudowň na tereny pla-
nowanej zabudowy, na warunkach określo-
nych przez zarzņdcň sieci; 

11) w zakresie zaopatrzenia w ciepło: ustala siň 
obowiņzek stosowania urzņdzeń grzewczych 
o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji 
zanieczyszczeń; 

12) ustala siň zakaz lokalizacji masztów radiowych 
oraz telefonii bezprzewodowej. 

§ 11 

Określa siň wysokośń stawki procentowej, na pod-
stawie której ustala siň opłatň, o której mowa w 
art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla: 
1) terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: MN, M, M/U na 30%; 
2) pozostałych terenów na 1%. 

R o z d z i a ł   3 

Ustalenia dla terenów 

§ 12 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami: 1M i 5M ustala siň nastňpujņce 
przeznaczenie: 
1) podstawowe − zabudowa mieszkaniowa: 

jednorodzinna lub wielorodzinna; 
2) uzupełniajņce − usługi z zakresu: finansów, 

gastronomii, handlu detalicznego, obsługi 
firm i klienta. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) dopuszcza siň lokalizowanie w adaptowa-

nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych, a w 
terenie 5M równieş w budynkach wolno sto-
jņcych;  

2) obowiņzuje zapewnienie, we własnym za-
kresie przez właściciela lub władajņcego te-
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renem, wymaganych standardów zamiesz-
kiwania na terenach sņsiednich (zachowanie 
dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń, uciņşliwości transpor-
tu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na 
swojņ działkň działalnośń usługowņ; 

3) ustala siň zakaz lokalizacji usług zwiņzanych 
z: obsługņ i naprawami mechanicznymi, bla-
charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyj-
nymi pojazdów mechanicznych, punktów 
skupu i składowania surowców wtórnych 
oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna 
i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniar-
skich. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce ukształto-
wania zabudowy: 

1) obowiņzujņce linie zabudowy, jak na ry-
sunku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-
sunku planu, w odległości: 
a) co najmniej 7 m od linii rozgraniczajņcej 

z terenem drogi 1KDL, 
b) 6 m od linii rozgraniczajņcej z terenami 

ciņgów pieszo-jezdnych: 3KDPj i 5KDPj; 
3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-

cza siň wyłņcznie jako wolno stojņce lub 
bliŝniacze; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz usłu-
gowych, nie moşe przekraczań dwóch, w 
tym druga kondygnacja wyłņcznie w for-
mie poddasza uşytkowego; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych, lokalizowa-
nych w terenie 1M − nie moşe przekraczań 
dwóch, w tym druga kondygnacja wyłņcz-
nie w formie poddasza uşytkowego, nato-
miast budynków lokalizowanych w terenie 
5M − nie moşe przekraczań trzech, w tym 
trzecia kondygnacja wyłņcznie w formie 
poddasza uşytkowego; 

6) wysokośń budynków mieszkalnych oraz 
usługowych, mierzona od poziomu terenu 
do linii okapów dachu, nie moşe przekra-
czań 7 m, a mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu, nie moşe 
przekraczań 12 m; 

7) dachy dwuspadowe, symetryczne, o na-
chyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówkņ 
ceramicznņ, cementowņ lub materiałem 
dachówkopodobnym z wyłņczeniem da-
chówki bitumicznej; 

8) budynki usługowe winny posiadań formň 
dachu odpowiadajņcņ formie dachu bu-
dynku mieszkalnego, w zakresie: kņtów na-
chylenia połaci dachowych, geometrii da-
chu oraz pokrycia; 

9) budynki gospodarcze i garaşe wolno stojņ-
ce mogņ byń wyłņcznie jednokondygnacyj-
ne oraz winny posiadań formň dachu od-
powiadajņcņ formie dachu budynku miesz-
kalnego, w zakresie: kņtów nachylenia po-
łaci dachowych oraz pokrycia; 

10) wysokośń budynków gospodarczych i ga-
raşy wolno stojņcych, mierzona od pozio-

mu terenu do najwyşszego punktu dachu, 
nie moşe przekraczań 6 m; 

11) ustala siň zakaz realizacji ogrodzeń wyko-
nanych z prefabrykatów betonowych i şel-
betowych, z wyłņczeniem słupków oraz 
podmurówki o wysokości nie wiňkszej niş 
60 cm; 

12) ustala siň zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

4. Na terenie 5M obowiņzujņ nastňpujņce ustale-
nia dotyczņce zagospodarowania terenu 
i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyń 30%; 
2) co najmniej 60% powierzchni działki naleşy 

urzņdziń jako powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego w przypadku zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz 40% w przy-
padku zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej; 

3) w przypadku wprowadzenia usług, ich po-
wierzchnia całkowita nie moşe przekroczyń 
50 m2 oraz 30% powierzchni całkowitej bu-
dynków mieszkalnych.  

5. Na terenie oznaczonym symbolem 1M nie do-
puszcza siň wtórnego podziału nieruchomości. 

6. Na terenie oznaczonym symbolem 5M obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce podziału 
nieruchomości: 
1) powierzchnia nowo wydzielanej działki bu-

dowlanej w zabudowie mieszkaniowej wie-
lorodzinnej nie moşe byń mniejsza niş 1500 
m2; 

2) powierzchnia nowo wydzielanej działki bu-
dowlanej w zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej nie moşe byń mniejsza niş: 
a) 1500 m2 dla budynku typu wolno stojņce-

go, 
b) 750 m2 dla budynku typu bliŝniaczego; 

3) szerokośń frontu nowo wydzielanej działki 
budowlanej w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej nie moşe byń mniejsza niş: 
a) 20 m dla budynku typu wolno stojņcego, 
b) 16 m dla budynku typu bliŝniaczego; 

4) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnych 
powierzchni, o których mowa w pkt 2, o nie 
wiňcej niş 10%; 

5) kņt połoşenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego powinien zawierań siň w 
przedziale od 80o do 90o; 

6) ustalenia, o których mowa w pkt 1, 2, 3, nie 
obowiņzujņ przy wydzielaniu działek pod in-
frastrukturň technicznņ. 

7. Obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce 
systemu komunikacyjnego: 
1) obsługa komunikacyjna terenu 1M − z drogi 

nişszej kategorii – z ciņgu pieszo-jezdnego 
3KDPj, a w przypadku braku dostňpu, z drogi 
1KDL na warunkach i za zezwoleniem za-
rzņdcy drogi powiatowej; 

2) obsługa komunikacyjna terenu 5M − z drogi 
nişszej kategorii – z ciņgu pieszo-jezdnego 
5KDPj, a w przypadku braku dostňpu, z drogi 
1KDL na warunkach i za zezwoleniem za-
rzņdcy drogi powiatowej; 
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3) niewyznaczone w planie drogi wewnňtrzne − 
o parametrach zgodnych z zapisami § 9, w 
przypadku włņczenia do drogi 1KDL, na wa-
runkach i za zezwoleniem zarzņdcy drogi 
powiatowej. 

8. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowania 
pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

− 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny 
jednorodzinny, wliczajņc w to garaşe; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
− 1 miejsce postojowe na jeden lokal miesz-
kalny, wliczajņc w to garaşe; 

3) dla usług dodatkowo: 
a) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla 

usług prowadzonych na powierzchni cał-
kowitej od 6 m2 do 20 m2, 

b) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyşej  
20 m2 do 50 m2; 

4) ustalenia pkt 1, 2 i 3 nie dotyczņ budynków 
istniejņcych w dniu wejścia w şycie planu. 

§ 13 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 2MN, 3MN, 6MN ustala siň nastňpu-
jņce przeznaczenie: 
1) podstawowe − zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna; 
2) uzupełniajņce − usługi z zakresu: finansów, 

gastronomii, handlu detalicznego, obsługi 
firm i klienta. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) dopuszcza siň lokalizowanie w adaptowa-

nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-
go, w pomieszczeniach dobudowanych lub 
w budynkach wolno stojņcych;  

2) obowiņzuje zapewnienie, we własnym za-
kresie przez właściciela lub władajņcego te-
renem, wymaganych standardów zamiesz-
kiwania na terenach sņsiednich (zachowanie 
dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń, uciņşliwości transpor-
tu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na 
swojņ działkň działalnośń usługowņ; 

3) ustala siň zakaz lokalizacji usług zwiņzanych 
z: obsługņ i naprawami mechanicznymi, bla-
charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyj-
nymi pojazdów mechanicznych, punktów 
skupu i składowania surowców wtórnych 
oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna 
i produkcja wyrobów z drewna) 
i kamieniarskich. 

3. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce ukształto-
wania zabudowy: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na ry-
sunku planu, w odległości: 
a) 7 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 

drogi 1KDL, 
b) 4 m od linii rozgraniczajņcej z terenami 

ciņgów pieszo-jezdnych 3KDPj, 4KDPj, 

c) 3 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
ciņgu pieszo-jezdnego 2KDPj, 

d) 6 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 
ciņgu pieszo-jezdnego 5KDPj; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-
cza siň wyłņcznie jako wolno stojņce lub 
bliŝniacze; 

3) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz usłu-
gowych nie moşe przekraczań dwóch, w 
tym druga kondygnacja wyłņcznie w for-
mie poddasza uşytkowego; 

4) wysokośń budynków mieszkalnych oraz 
usługowych, mierzona od poziomu terenu 
do linii okapów dachu, nie moşe przekra-
czań 7 m, a mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu nie moşe 
przekraczań 12 m; 

5) dachy dwuspadowe, symetryczne, o na-
chyleniu połaci 35°-45°, kryte dachówkņ ce-
ramicznņ, cementowņ lub materiałem da-
chówkopodobnym z wyłņczeniem dachów-
ki bitumicznej; 

6) budynki usługowe winny posiadań formň 
dachu odpowiadajņcņ formie dachu bu-
dynku mieszkalnego, w zakresie: kņtów na-
chylenia połaci dachowych, geometrii da-
chu oraz pokrycia; 

7) budynki gospodarcze i garaşe wolno stojņ-
ce mogņ byń wyłņcznie jednokondygnacyj-
ne oraz winny posiadań formň dachu od-
powiadajņcņ formie dachu budynku miesz-
kalnego, w zakresie: kņtów nachylenia po-
łaci dachowych oraz pokrycia; 

8) wysokośń budynków gospodarczych i ga-
raşy wolno stojņcych, mierzona od pozio-
mu terenu do najwyşszego punktu dachu, 
nie moşe przekraczań 6 m; 

9) ustala siň zakaz realizacji ogrodzeń wyko-
nanych z prefabrykatów betonowych i şel-
betowych, z wyłņczeniem słupków oraz 
podmurówki o wysokości nie wiňkszej niş 
60 cm; 

10) ustala siň zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospo-
darowania terenu i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyń 30%; 
2) co najmniej 60% powierzchni działki naleşy 

urzņdziń jako powierzchniň terenu biologicznie 
czynnego; 

3) w przypadku wprowadzenia usług, ich po-
wierzchnia całkowita nie moşe przekroczyń 
50 m2 oraz 30% powierzchni całkowitej bu-
dynków mieszkalnych.  

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce podziału 
nieruchomości: 
1) powierzchnia nowo wydzielanej działki bu-

dowlanej w zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej nie moşe byń mniejsza niş: 
a) 1500 m2 dla budynku typu wolno stojņce-

go, 
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b) 750 m2 dla budynku typu bliŝniaczego; 
2) szerokośń frontu nowo wydzielanej działki 

budowlanej w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej nie moşe byń mniejsza niş: 
a) 20 m dla budynku typu wolno stojņcego, 
b) 16 m dla budynku typu bliŝniaczego; 

3) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnych 
powierzchni, o których mowa w pkt 1, o nie 
wiňcej niş 10%, w nastňpujņcych sytuacjach: 
a) w granicach działki istniejņcej przed wej-

ściem w şycie planu, dopuszcza siň wy-
dzielenie tylko jednej takiej działki, 

b) w przypadku wydzielania terenu przezna-
czonego pod publicznņ infrastrukturň 
technicznņ; 

4) kņt połoşenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego powinien zawierań siň w 
przedziale od 80o do 90o; 

5) ustalenia, o których mowa w pkt 1 i 2, nie 
obowiņzujņ przy wydzielaniu działek pod in-
frastrukturň technicznņ. 

6. Obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce 
systemu komunikacyjnego: 
1) obsługa komunikacyjna terenu 2MN − z ciņ-

gu pieszo-jezdnego 2KDPj lub 3KDPj; 
2) obsługa komunikacyjna terenu 3MN − z ciņ-

gu pieszo-jezdnego 3KDPj lub 4KDPj; 
3) obsługa komunikacyjna terenu 6MN − z dro-

gi nişszej kategorii – z ciņgu pieszo-jezdnego 
5KDPj, a w przypadku braku dostňpu, z drogi 
1KDL na warunkach i za zezwoleniem za-
rzņdcy drogi powiatowej; 

4) niewyznaczone w planie drogi wewnňtrzne o 
parametrach zgodnych z zapisami § 9, w 
przypadku włņczenia do drogi 1KDL, na wa-
runkach i za zezwoleniem zarzņdcy drogi 
powiatowej. 

7. Na terenach, o których mowa w ust. 1, obowiņ-
zujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowa-
nia pojazdów: 
1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

− 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny 
jednorodzinny, wliczajņc w to garaşe; 

2) dla usług dodatkowo: 
a) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla 

usług prowadzonych na powierzchni cał-
kowitej od 6 m2 do 20 m2, 

b) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyşej 20 m2 do 50 m2. 

§ 14 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 4M/U ustala siň nastňpujņce przeznacze-
nie: 
1) zabudowa mieszkaniowa – jednorodzinna 

lub wielorodzinna, 
2) zabudowa usługowa z zakresu finansów, 

gastronomii, handlu detalicznego, niepu-
blicznych usług oświaty, obsługi firm i klien-
ta, zdrowia i opieki społecznej. 

2. Dla usług, o których mowa w ust. 1 pkt 2, obo-
wiņzujņ nastňpujņce ustalenia: 
1) dopuszcza siň lokalizowanie w adaptowa-

nych pomieszczeniach budynku mieszkalne-

go, w pomieszczeniach dobudowanych lub 
w budynkach wolno stojņcych;  

2) obowiņzuje zapewnienie, we własnym za-
kresie przez właściciela lub władajņcego te-
renem, wymaganych standardów zamiesz-
kiwania na terenach sņsiednich (zachowanie 
dopuszczalnego poziomu hałasu, wibracji, 
emisji zanieczyszczeń, uciņşliwości transpor-
tu itp.) w przypadku, gdy wprowadza on na 
swojņ działkň działalnośń usługowņ; 

3) ustala siň zakaz lokalizacji usług zwiņzanych 
z: obsługņ i naprawami mechanicznymi, bla-
charskimi, lakierniczymi lub wulkanizacyj-
nymi pojazdów mechanicznych, punktów 
skupu i składowania surowców wtórnych 
oraz zakładów stolarskich (przeróbka drewna 
i produkcja wyrobów z drewna) i kamieniar-
skich. 

3. W terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia dotyczņce ukształtowania 
zabudowy: 

1) obowiņzujņce linie zabudowy jak na rysun-
ku planu; 

2) nieprzekraczalne linie zabudowy, jak na ry-
sunku planu, w odległości: 
a) 7 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 

drogi 1KDL, 
b) 4 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 

ciņgu pieszo-jezdnego 4KDPj, 
c) 3 m od linii rozgraniczajņcej z terenem 

ciņgu pieszo-jezdnego 2KDPj; 
3) budynki mieszkalne jednorodzinne dopusz-

cza siň wyłņcznie jako wolno stojņce lub 
bliŝniacze; 

4) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz usłu-
gowych nie moşe przekraczań dwóch, w 
tym druga kondygnacja wyłņcznie w for-
mie poddasza uşytkowego; 

5) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 
mieszkalnych wielorodzinnych nie moşe 
przekraczań trzech, w tym trzecia kondy-
gnacja wyłņcznie w formie poddasza uşyt-
kowego; 

6) wysokośń budynków mieszkalnych oraz 
usługowych, mierzona od poziomu terenu 
do linii okapów dachu, nie moşe przekra-
czań 7 m, a mierzona od poziomu terenu 
do najwyşszego punktu dachu, nie moşe 
przekraczań 12 m; 

7) dachy dwuspadowe, symetryczne, o na-
chyleniu połaci 35°−45°, kryte dachówkņ 
ceramicznņ, cementowņ lub materiałem 
dachówkopodobnym z wyłņczeniem da-
chówki bitumicznej; 

8) budynki usługowe winny posiadań formň 
dachu odpowiadajņcņ formie dachu bu-
dynku mieszkalnego, w zakresie: katów na-
chylenia połaci dachowych, geometrii da-
chu oraz pokrycia; 

9) budynki gospodarcze i garaşe wolno stojņ-
ce mogņ byń wyłņcznie jednokondygnacyj-
ne oraz winny posiadań formň dachu od-
powiadajņcņ formie dachu budynku miesz-
kalnego, w zakresie: katów nachylenia po-
łaci dachowych oraz pokrycia; 
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10) wysokośń budynków gospodarczych i ga-
raşy wolno stojņcych, mierzona od pozio-
mu terenu do najwyşszego punktu dachu, 
nie moşe przekraczań 6 m; 

11) ustala siň zakaz realizacji ogrodzeń wyko-
nanych z prefabrykatów betonowych i şel-
betowych, z wyłņczeniem słupków oraz 
podmurówki o wysokości nie wiňkszej niş 
60 cm; 

12) ustala siň zakaz lokalizacji nośników rekla-
mowych. 

4. W terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia dotyczņce zagospodaro-
wania terenu i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
1) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-

wierzchni działki nie moşe przekroczyń 30%; 
2) co najmniej 60% powierzchni działki naleşy 

urzņdziń jako powierzchniň terenu biologicz-
nie czynnego. 

5. W terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzujņ 
nastňpujņce ustalenia dotyczņce podziału nieru-
chomości: 
1) powierzchnia nowo wydzielanej działki bu-

dowlanej w zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej nie moşe byń mniejsza niş: 
a) 1500 m2 dla budynku typu wolno stojņce-

go, 
b) 750 m2 dla budynku typu bliŝniaczego; 

2) powierzchnia nowo wydzielanej działki bu-
dowlanej w zabudowie mieszkaniowej wie-
lorodzinnej oraz usługowej nie moşe byń 
mniejsza niş 1500 m2; 

3) szerokośń frontu nowo wydzielanej działki 
budowlanej w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej nie moşe byń mniejsza niş: 
a) 20 m dla budynku typu wolno stojņcego, 
b) 16 m dla budynku typu bliŝniaczego; 

4) szerokośń frontu nowo wydzielanej działki 
budowlanej w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, wielorodzinnej oraz zabu-
dowie usługowej nie moşe byń mniejsza niş 
20 m; 

5) dopuszcza siň zmniejszenie minimalnych 
powierzchni, o których mowa w pkt 1 i 2, o 
nie wiňcej niş 10%; 

6) kņt połoşenia granic działek w stosunku do 
pasa drogowego powinien zawierań siň w 
przedziale od 800 do 900; 

7) ustalenia, o których mowa w pkt 1−4, nie 
obowiņzujņ przy wydzielaniu działek pod in-
frastrukturň technicznņ. 

6. Obowiņzujņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce 
systemu komunikacyjnego: 
1) obsługa komunikacyjna terenu − z drogi niş-

szej kategorii – z ciņgu pieszo-jezdnego 
2KDPj lub 4KDPj, a w przypadku braku do-
stňpu, z drogi 1KDL na warunkach i za ze-
zwoleniem zarzņdcy drogi powiatowej; 

2) drogi wewnňtrzne o parametrach zgodnych z 
zapisami § 9, w przypadku włņczenia do 
drogi 1KDL, na warunkach i za zezwoleniem 
zarzņdcy drogi powiatowej. 

7. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce parkowania 
pojazdów: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
− 2 miejsca postojowe na dom mieszkalny 
jednorodzinny, wliczajņc w to garaşe; 

2) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
− 1 miejsce postojowe na jeden lokal miesz-
kalny, wliczajņc w to garaşe; 

3) dla zabudowy usługowej oraz dla usług loka-
lizowanych jako towarzyszņce zabudowie 
mieszkaniowej, dodatkowo: 
a) nie mniej niş 2 miejsca postojowe dla 

usług prowadzonych na powierzchni cał-
kowitej od 6 m2 do 20 m2, 

b) nastňpne 3 miejsca postojowe dla usług 
prowadzonych na powierzchni całkowitej 
powyşej 20 m2 do 50 m2; 

4) ustalenia pkt 1, 2 i 3 nie dotyczņ budynków 
istniejņcych w dniu wejścia w şycie planu. 

§ 15 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 7W ustala siň nastňpujņce przeznaczenie: 
1) podstawowe – urządzenia wodociągowe; 
2) uzupełniajņce – urzņdzenia sportowo-

rekreacyjne niezwiņzane z gruntem.  
2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-

jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce systemu 
komunikacyjnego: dojazd do terenu z ciņgu pie-
szo-jezdnego 2KDPj. 

§ 16 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 8K ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
– urządzenia kanalizacyjne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce systemu 
komunikacyjnego: dojazd do terenu z ciņgu pie-
szo-jezdnego 5KDPj. 

§ 17 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 9E ustala siň nastňpujņce przeznaczenie 
– obiekty i urządzenia elektroenergetyczne. 

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiņzu-
jņ nastňpujņce ustalenia dotyczņce systemu 
komunikacyjnego: dojazd do terenu z ciņgu pie-
szo-jezdnego 4KDPj. 

§ 18 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 1KDL ustala siň nastňpujņce przeznacze-
nie – komunikacja publiczna: droga lokalna 
(ulica klasy „L”). 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala siň 
szerokośń w istniejņcych liniach rozgraniczajņ-
cych, zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 19 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolami: 2KDPj, 3KDPj, 4KDPj, 5KDPj, ustala siň 
nastňpujņce przeznaczenie – komunikacja pu-
bliczna: ciągi pieszo-jezdne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, ustala 
siň szerokośń w liniach rozgraniczajņcych, 
zgodnie z rysunkiem planu. 
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3. Ciņgi oznaczone symbolami 2KDPj i 5KDPj, za-
kończone placem do zawracania, zgodnie z ry-
sunkiem planu.  

4. Naleşy dņşyń do poprawy bezpieczeństwa ru-
chu poprzez docelowy zakaz włņczenia ciņgu 
2KDPj do drogi 1KDL, po realizacji ciņgów 
3KDPj i 4KDPj. 

5. Naleşy dņşyń do poprawy bezpieczeństwa ru-
chu poprzez docelowe włņczenie ciņgu 5KDPj 
do drogi 1KDL, poprzez działkň nr ew. 6/11, za 
zgodņ i na warunkach zarzņdcy drogi. 

R o z d z i a ł   4 

Przepisy końcowe 

§ 20 

Traci moc uchwała nr VII/79/03 Rady Gminy Kobie-
rzyce z dnia 27 lutego 2003 r. w sprawie uchwale-

nia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi Biskupice Podgórne (Dz. Urz. 
Woj. Dolnoślņskiego Nr 40 z dnia 14 kwietnia 2003 
r., poz. 968), na obszarze objňtym planem. 

§ 21 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza siň Wój-
towi Gminy Kobierzyce. 

§ 22 

Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Dolnoślņskiego. 
 

PRZEWODNICZŅCY 
RADY GMINY 

 
CZESŁAW CZERWIEC 
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Załącznik nr 1 do chwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXXII/384/09 z dnia  
30 marca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do chwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXXII/384/09 z dnia  
30 marca 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY POLNEJ  

W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI BISKUPICE PODGÓRNE 
 
Ze wzglňdu na brak nieuwzglňdnionych uwag wniesionych do projektu planu podczas wyłoşenia 
do publicznego wglņdu Rada Gminy Kobierzyce nie dokonuje rozstrzygniňń wynikajņcych z art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z póŝniejszymi zmianami). 
 
 
 

Załącznik nr 3 do chwały Rady Gminy 
Kobierzyce nr XXXII/384/09 z dnia  
30 marca 2009 r. 

 
 
ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE  
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU POŁOŻONEGO PRZY ULICY POLNEJ  
W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ CZĘŚCI WSI BISKUPICE PODGÓRNE INWESTYCJI Z ZAKRESU  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASAD ICH  
                                                                      FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzņdzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póŝn. zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.) Rada Gminy Kobie-
rzyce rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
1. Wskazuje siň nastňpujņcy sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które naleşņ do zadań własnych gminy, oraz zasady ich finansowania:  
1.1. Zadania własne gminy obejmujņ: budowň ciņgów pieszo-jezdnych: 2KDPj, 3KDPj, 4KDPj, 5KDPj. 
1.2. Sposób realizacji inwestycji: realizacja zadań własnych gminy odbywań siň bňdzie poprzez tryb 

zamówień publicznych. Zadania powinny zostań uwzglňdnione w wieloletnim planie inwestycyj-
nym. 

1.3. Zasady finansowania inwestycji: 
Ŝródłem finansowania zadań własnych gminy bňdņ: 
1) budşet gminy, 
2) dotacje i fundusze celowe, poşyczki i kredyty bankowe, środki pomocowe Unii Europejskiej 

oraz inne środki zewnňtrzne. 
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