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UCHWAŁA RADY GMINY MIEKINIA 
NR XXXVII/376/09 

z dnia 26 czerwca 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gałów, gmina Miękinia 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŝn. zm.) 
oraz 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.), w zwiņzku 
z uchwałņ nr VIII/80/07 Rady Gminy Miňkinia z dnia 30 marca 2007 r. 
w sprawie przystņpienia do sporzņdzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego obszaru połoşonego w obrňbie wsi Gałów 
oraz z uchwałņ nr XXVI/261/08 Rady Gminy Miňkini z dnia  
29 sierpnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr VIII/80/07 Rady Gminy 
Miňkinia z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie przystņpienia do sporzņdze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru po-
łoşonego w obrňbie wsi Gałów uchwala siň, co nastňpuje: 

 
 

§ 1 

Przedmiot uchwały 

1. Uchwala siň miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego w obrňbie wsi Gałów dla obsza-
ru połoşonego w granicach określonych w za-
łņczniku nr 1 do uchwały, zwany dalej planem. 

2. Plan jest wyraşony w postaci tekstu niniejszej 
uchwały oraz rysunku planu w skali 1:2000 sta-
nowiņcego załņcznik nr 1 do uchwały. 

3. Rozstrzygniňcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktu-
ry technicznej, które naleşņ do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych stanowi 
załņcznik nr 2 do uchwały. 

4. Rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego obszaru po-
łoşonego w obrňbie wsi Gałów stanowi załņcz-
nik nr 3 do uchwały. 

5. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów na cele: 

a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
– oznaczonej symbolem MN, 

b) zabudowy usług kultu religijnego – ozna-
czonej symbolem UK, 

c) cmentarza – oznaczonego symbolem ZC, 
d) zieleni urzņdzonej − oznaczonej symbo-

lem ZP, 
e) lasów − oznaczonych symbolem ZL, 
f) upraw polowych – oznaczonych symbo-

lem RP 
g) wód powierzchniowych – oznaczonych 

symbolem Ws, 
h) elektroenergetycznej infrastruktury tech-

nicznej (stacji transformatorowej) − ozna-
czonej symbolem E, 

i) dróg publicznych – oznaczonych symbo-
lem KD, 

j) wewnňtrznych dróg dojazdowych– ozna-
czonych symbolem KDw, 

k) wewnňtrznej drogi pieszo-jezdnej – ozna-
czonej symbolem KPj, 

l) parkingu – oznaczonego symbolem KS. 
6. Rysunek planu obowiņzuje w zakresie określa-

jņcym: 
1) granice obszaru objňtego planem, 
2) linie rozgraniczajņce tereny o róşnych 

funkcjach lub róşnych zasadach zagospo-
darowania, 

3) funkcje terenów oznaczone symbolami, 
4) obowiņzujņce linie zabudowy, 
5) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
6) strefň „A” ścisłej ochrony konserwator-

skiej, 
7) strefň „B” ochrony konserwatorskiej, 
8) strefň „W” ochrony konserwatorskiej, 
9) strefň „OW” ochrony konserwatorskiej, 

10) obiekty wpisane do rejestru zabytków, 
11) obiekty wpisane do wojewódzkiej ewiden-

cji zabytków, 
12) granicň Parku Krajobrazowego „Dolina By-

strzycy”, 
13) strefň uciņşliwości cmentarza, 
14) strefň oddziaływania napowietrznej linii 

elektroenergetycznej śN, 
15) nawierzchniň brukowņ do ochrony, 
16) szpaler drzew do ochrony. 

§ 2 

Określenie terminologii 

Ilekroń w uchwale jest mowa o:  
1) uchwale – naleşy przez to rozumień niniejszņ 

uchwałň Rady Gminy Miňkinia, 
2) planie – naleşy przez to rozumień miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego ob-
szaru połoşonego w obrňbie wsi Gałów, 
uchwalony niniejszņ uchwałņ, 
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3) rysunku planu – naleşy przez to rozumień ry-
sunek w skali 1:2000 stanowiņcy załņcznik nr 1 
do uchwały, 

4) obszarze – naleşy przez to rozumień cały ob-
szar objňty uchwałņ, 

5) terenie – naleşy przez to rozumień teren wyod-
rňbniony na rysunku planu liniami rozgrani-
czajņcymi, oznaczony symbolem funkcji, 

6) linii rozgraniczajņcej – naleşy przez to rozu-
mień liniň rozgraniczajņcņ tereny o róşnym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowa-
nia,  

7) obowiņzujņcej linii zabudowy – naleşy przez to 
rozumień liniň, wzdłuş której wymagane jest 
lokalizowanie budynku, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleşy 
przez to rozumień liniň ograniczajņcņ po-
wierzchniň terenu, na której moşna lokalizo-
wań budynek,  

9) usługach nieuciņşliwych – naleşy przez to ro-
zumień takie usługi, które w miejscu lokalizacji 
i poza granicami działki, na której siň znajdujņ, 
nie spowodujņ naruszenia przepisów dotyczņ-
cych standardów jakości środowiska określo-
nego dla funkcji ustalonych w planie,  

10) urzņdzeniach infrastruktury technicznej – nale-
şy przez to rozumień zarówno sieci, jak i urzņ-
dzenia kubaturowe zwiņzane z uzbrojeniem te-
renu, których jednoznacznej lokalizacji nie 
określa siň w planie, 

11) dachu wielospadowym – naleşy przez to ro-
zumień dach o dwóch lub wiňcej niş dwóch 
połaciach nachylone pod kņtem 350−450, w 
których dopuszcza siň lokalizowanie lukarn 
okiennych oraz okien połaciowych, z wyjņt-
kiem dachów budynków zlokalizowanych w 
strefie „B” ochrony konserwatorskiej, 

12) powierzchni zabudowy – naleşy przez to ro-
zumień powierzchniň rzutu poziomego budyn-
ku mierzonņ po zewnňtrznym obrysie budyn-
ku,  

13) przepisach odrňbnych – naleşy przez to rozu-
mień przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi. 

§ 3 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru objętego 
uchwałą 

1. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego  
1) planowanej zabudowie naleşy nadań pa-

rametry nawiņzujņce do historycznie 
ukształtowanego krajobrazu architekto-
nicznego charakteryzujņcego siň, w prze-
waşajņcej czňści, wysokościņ budynków do 
dwóch kondygnacji, w tym druga kondy-
gnacja w dachu, dachami stromymi o na-
chyleniu połaci 350–450 krytymi dachówkņ 
ceramicznņ lub materiałem dachówkopo-
dobnym w kolorze ceglastym, z zastrzeşe-
niem ust. 3 pkt 2 lit. e), 

2) w przypadku lokalizowania budynków w 
obrňbie stref „A i ”B” ochrony  konserwa-
torskiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
ust. 3 pkt 1 i 2, 

3) planowane linie elektroenergetyczne i tele-
komunikacyjne naleşy prowadziń pod zie-
miņ, 

4) istniejņcņ napowietrznņ liniň elektroenerge-
tycznņ przebiegajņcņ w sņsiedztwie strefy 
„A” ścisłej ochrony konserwatorskiej nale-
şy skablowań, 

5) obowiņzujņ nieprzekraczalne ograniczenia 
wysokości zabudowy określone w doku-
mentacji rejestracyjnej lotniska Wrocław – 
Starachowice oraz wysokości zabudowy 
określone w § 4. Ustalenia szczegółowe dla 
poszczególnych terenów wydzielonych na 
rysunku planu liniami rozgraniczajņcymi, 

6) zakazuje siň lokalizowania zabudowy i roz-
budowy budynków istniejņcych mogņcych 
stanowiń ŝródło şerowania ptaków oraz 
hodowania ptaków mogņcych stanowiń 
zagroşenia dla ruchu lotniczego. 

2. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego 

1) usługi prowadzone w ramach budynku 
mieszkalnego nie mogņ powodowań 
uciņşliwości dla mieszkańców,  

2) uciņşliwośń usługi prowadzonej na dział-
kach wydzielonych nie moşe przekroczyń 
granicy działki, na której jest prowadzona,  

3) dla całego obszaru objňtego uchwałņ  
dopuszczone sņ poziomy hałasu jak dla  
zabudowy mieszkaniowej, określone w 
przepisach odrňbnych,  

4) grunty niezabudowane i nieutwardzone 
naleşy przeznaczyń na powierzchniň bio-
logicznie czynnņ,  

5) do celów grzewczych naleşy stosowań 
systemy o wysokiej sprawności spalania i 
niskim stopniu emisji zanieczyszczeń, w 
tym równieş ŝródła niekonwencjonalne  
takie jak baterie słoneczne, urzņdzenia 
geotermalne, 

6) nawierzchnie naraşone na zanieczyszcze-
nia substancjami ropopochodnymi, w 
tym nawierzchniň dróg publicznych i we-
wnňtrznych, parkingów i placów manew-
rowych naleşy uszczelniń, a wody z tych 
nawierzchni odprowadzań do kanalizacji 
deszczowej lub rowów melioracyjnych za 
pośrednictwem separatorów olejów 
i benzyn, 

7) planowane zainwestowanie nie moşe na-
ruszyń stanowisk drzew istniejņcych, a na 
ewentualnņ wycinkň naleşy uzyskań zgo-
dň właściwego organu administracyjne-
go, 

8) wzdłuş rowów melioracyjnych ustala siň 
zachowanie wolnego pasa terenu szero-
kości min. 1,5 m od górnej krawňdzi ro-
wu, umoşliwiajņcego dostňp do rowów 
i prowadzenie ich konserwacji, w obrňbie 
którego zakazuje siň lokalizowania ogro-
dzeń oraz nasadzania drzew i krzewów, 

9) w czňści obszaru objňtego planem ustala 
siň strefň uciņşliwości cmentarza o zasiň-
gu 50 m liczonym od linii rozgraniczajņcej 
terenu oznaczonego symbolem ZC, w ob-
rňbie której zakazuje siň lokalizowania 
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budynków mieszkalnych oraz budynków 
usługowych zwiņzanych  z  handlem pro-
duktami spoşywczymi, rzemiosłem wy-
twarzajņcym produkty spoşywcze oraz 
magazynowaniem produktów spoşyw-
czych, 

10) dla całego obszaru planu obowiņzujņ 
przepisy odrňbne dotyczņce ochrony 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa 
Śl.”,  

11) dla czňści obszaru planu połoşonego w 
Parku Krajobrazowym „Dolina Bystrzycy” 
obowiņzujņ przepisy odrňbne, ustalone 
dla tego Parku. 

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków  
1) ustala siň strefy „A” i „W” ścisłej ochrony 

konserwatorskiej dla zespołu kościelnego 
wraz z cmentarzem przykościelnym, w ob-
rňbie których obowiņzujņ nastňpujņce wy-
mogi konserwatorskie: 
a) zachowanie, konserwacja, działania od-

tworzeniowe i rewaloryzacyjne istniejņ-
cych obiektów zabytkowych i istniejņce-
go układu przestrzennego,  

b) dopuszcza siň nowe inwestycje wyłņcz-
nie jako uzupełniajņce istniejņce zago-
spodarowanie z jednoczesnym zacho-
waniem i nawiņzaniem do istniejņcej 
zabudowy zabytkowej,  

c) zakaz lokalizacji reklam, napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, konstrukcji 
wieşowych zwiņzanych z urzņdzeniami 
przekaŝnikowymi telekomunikacji itp., 
ogrodzeń z prefabrykowanych elemen-
tów betonowych, 

d) przed przystņpieniem do wszelkich dzia-
łań inwestycyjnych naleşy dla zamierzeń 
tych uzyskań opiniň właściwego woje-
wódzkiego konserwatora zabytków, a po 
uzyskaniu aprobaty uzgodniń na etapie 
projektu,  

e) działania inwestycyjne o których mowa 
w lit. d), to przebudowa, rozbudowa, 
remonty, w tym takşe malowanie obiek-
tów, wznoszenie nowych obiektów i ro-
boty zwiņzane z zagospodarowaniem te-
renu oraz podział nieruchomości i zmia-
na sposobu uşytkowania,  

f) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņ-
zane z budowlanymi pracami ziemnymi 
naleşy uzgodniń z właściwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków 
oraz, za jego pozwoleniem, poprzedziń 
te prace badaniami wykopaliskowo-
archeologicznymi wykonywanymi przez 
uprawnionego archeologa, 

2) ustala siň strefň „B” ochrony konserwator-
skiej, w obrňbie której obowiņzujņ nastňpu-
jņce wymogi konserwatorskie: 
a) zachowanie i wyeksponowanie elemen-

tów historycznego układu przestrzenne-
go, tj.: rozplanowania ulic i placów, ze-
społów zabudowy, linii zabudowy, spo-

sobu zagospodarowania działek oraz 
kompozycji zieleni, 

b) ochrona obiektów o wartościach zabyt-
kowych, wymienionych w pkt 5, 

c) ochrona historycznej kamiennej na-
wierzchni ulicy Słonecznej, 

d) ochrona szpaleru drzew zlokalizowane-
go wzdłuş ogrodzenia cmentarza, 

e) nawiņzanie planowanego  układu prze-
strzennego do układu historycznie 
ukształtowanego poprzez: 
− sytuowanie nowych budynków 

szczytowņ elewacjņ w stronň ulicy 
Słonecznej, 

− wprowadzenie dachów stromych 
dwuspadowych o nachyleniu połaci 
pod kņtem 400−500, krytymi dachów-
kņ ceramicznņ o kolorze ceglastym, z 
okapem wysuniňtym maksymalnie  
50 cm przed lico ściany, 

f) obiektom nowym naleşy nadań gabary-
ty, kształt bryły oraz formň dachu na-
wiņzujņcņ do budynków zabytkowych 
oraz stosowań materiały elewacyjne 
nawiņzujņce do materiałów tradycyj-
nych, w tym dachówki ceramiczne w ko-
lorze ceglastym, 

g) obiektom istniejņcym poddawanym 
rozbudowie, przebudowie naleşy nadań 
spójnņ formň z czňściņ istniejņcņ,  

h) zakaz budowy ogrodzeń o przňsłach 
z betonowych elementów prefabryko-
wanych,  

i) zakaz lokalizacji konstrukcji wieşowych 
zwiņzanych z urzņdzeniami przekaŝni-
kowymi telekomunikacji,  

j) zakaz lokalizacji reklam z wyjņtkiem re-
klam i szyldów zwiņzanych bezpośred-
nio z danym obiektem zlokalizowanym 
w obrňbie strefy, posiadajņcych formň 
nawiņzujņcņ do formy obiektu, na któ-
rym bňdņ lokalizowane, 

k) nakaz uzgadniania z właściwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków 
wszelkich działań inwestycyjnych, wy-
mienionych w pkt 1 lit. e),  

3) ustala siň strefň „OW” ochrony konserwa-
torskiej dla ochrony zabytków archeolo-
gicznych, w obrňbie której obowiņzujņ na-
stňpujņce wymogi konserwatorskie: 
a) wszelkie zamierzenia inwestycyjne zwiņ-

zane z ziemnymi robotami budowlany-
mi naleşy uzgodniń z właściwym woje-
wódzkim konserwatorem zabytków co 
do konieczności ich prowadzenia pod 
nadzorem archeologicznym i za pozwo-
leniem wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, 

b) pozwolenie konserwatorskie naleşy uzy-
skań przed wydaniem pozwolenia na 
budowň, a dla robót niewymagajņcych 
pozwolenia na budowň przed zgłosze-
niem tych robót właściwemu organowi 
administracyjnemu lub przed uzyska-
niem stosownego dokumentu upraw-
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niajņcego do rozpoczňcia robót budow-
lanych, 

c) w przypadku odkrycia nowych stano-
wisk archeologicznych, stanowiska te 
naleşy zgłosiń właściwemu konserwato-
rowi zabytków w celu weryfikacji i uzu-
pełnienia ich wykazu, 

4) ustala siň ochronň konserwatorskņ dla ze-
społu kościelnego wpisanego do rejestru 
zabytków, w skład którego wchodzņ: ko-
ściół p.w. Niepokalanego Poczňcia NMP, 
kaplica cmentarna, mur z dwiema bramami 
i figura św. Jana Nepomucena, dla którego 
obowiņzujņ nastňpujņce wymogi konser-
watorskie: 
a) zamiar przystņpienia do wszelkich robót 

zwiņzanych z remontem, rewaloryzacjņ, 
modernizacjņ, malowaniem itp., naleşy 
zgłosiń właściwemu wojewódzkiemu 
konserwatorowi zabytków w celu uzy-
skania zgody na przeprowadzenie tych 
robót, 

b) przed uzyskaniem pozwolenia budowla-
nego na przeprowadzenie ww. robót na-
leşy projekt budowlany uzgodniń z wła-
ściwym wojewódzkim konserwatorem 
zabytków, 

5) ustala siň ochronň konserwatorskņ dla na-
stňpujņcych obiektów wpisanych do ewi-
dencji zabytków: 
− budynek mieszkalno-gospodarczy przy 

ulicy Słonecznej nr 7, 
− budynek gospodarczy przy ulicy Sło-

necznej nr 9, 
− budynek gospodarczy przy ulicy Sło-

necznej nr 15, 
− budynek gospodarczy przy ulicy Sło-

necznej nr 17, 
− budynek mieszkalny i gospodarczy przy 

ulicy Słonecznej nr 43, 
dla których obowiņzujņ nastňpujņce wy-
mogi konserwatorskie: 
a) bryłň budynku i detal architektoniczny 

oraz kształt, geometriň dachu i rodzaj 
jego pokrycia naleşy zachowań, a w 
przypadku remontu, modernizacji i roz-
budowy stosowań materiały właściwe 
do stylu obiektu, 

b) dopuszcza siň wprowadzanie nowych 
otworów okiennych i drzwiowych pod 
warunkiem zharmonizowania ich z za-
bytkowņ elewacjņ budynku, 

c) do remontu elewacji stosowań naleşy 
materiały tradycyjne, 

d) wszelkie prace budowlane, a takşe 
zmiany funkcji obiektów naleşy uzgod-
niń z właściwym wojewódzkim konser-
watorem zabytków. 

4. Wymagania wynikajņce z kształtowania prze-
strzeni publicznych:  
1) do przestrzeni publicznych na obszarze ob-

jňtym planem naleşņ przestrzenie: 
a) terenu zieleni urzņdzonej oznaczonej 

symbolem ZP,  
b) terenu dróg publicznych oznaczonych 

symbolem KD,  

2) w obrňbie ww. terenów zakazuje siň: 
a) lokalizowania reklam,  
b) wprowadzania napowietrznych linii 

elektroenergetycznych. 
5. Szczegółowe zasady i warunki scalania i po-

działu nieruchomości: 
1) dla całego obszaru objňtego planem do-

puszcza siň scalanie i podział nieruchomo-
ści zgodnie z nişej określonymi zasadami, 

2) dla podziału nieruchomości na działki bu-
dowlane ustala siň: 
a) wydzielone działki budowlane przezna-

czone pod zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ i zabudowň mieszkanio-
wņ jednorodzinnņ z wbudowanņ lub 
dobudowanņ usługņ w zabudowie wol-
no stojņcej bňdņ miały powierzchniň nie 
mniejszņ niş 800 m² oraz szerokośń fron-
tu nie mniejszņ niş 25 m,  

b) wydzielone działki budowlane przezna-
czone pod zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ i budynek usługowy w 
zabudowie wolno stojņcej bňdņ miały 
powierzchniň nie mniejszņ niş 1000 m² 
oraz szerokośń frontu nie mniejszņ niş 
50 m; 

c) wydzielone działki budowlane przezna-
czone pod zabudowň zagrodowņ bňdņ 
miały powierzchniň nie mniejszņ niş 
1000 m² oraz szerokośń frontu nie 
mniejszņ niş 50 m;   

3) działkom przeznaczonym pod zabudowň 
usługowņ, zieleń skwerowņ i urzņdzenia in-
frastruktury technicznej nie określa siň mi-
nimalnej powierzchni działki,  

4) wydzielone działki pod wewnňtrzne drogi 
dojazdowe dopuszczone do lokalizowania 
na terenach oznaczonych symbolem MN 
bňdņ odpowiadały parametrom określo-
nym w § 3 ust. 8 pkt 1 lit. b), 

5) dla działek budowlanych wydzielonych w 
południowej czňści terenu oznaczonego 
symbolem 5 MN naleşy zapewniń dojazd 
od strony  południowej poprzez wydziele-
nie wewnňtrznej drogi dojazdowej.  

6. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy 
1) w pasie terenu o szerokości minimum 1,5 

m leşņcym w bezpośrednim sņsiedztwie 
rowów melioracyjnych zakazuje siň lokali-
zowania ogrodzeń, nasadzeń drzew i krze-
wów, w celu zapewnienia dostňpu do ro-
wów i umoşliwienia ich konserwacji, 

2) w obrňbie strefy uciņşliwości cmentarza, 
której zasiňg wynosi 50 m od linii rozgrani-
czajņcych cmentarza, zakazuje siň lokalizo-
wania zabudowy mieszkaniowej i zabudo-
wy usługowej i składowej, zwiņzanej z ar-
tykułami spoşywczymi, 

3) w obrňbie strefy oddziaływania napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej śN, któ-
rej zasiňg wynosi 12 m (po 6 m od osi linii), 
zakazuje siň lokalizowania obiektów kuba-
turowych do czasu skablowania tej linii, 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 135 – 15938 – Poz.  2762 

 

4) dla terenu oznaczonego symbolem 5 MN, z 
uwagi na połoşenie w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej, zabudowň lokalizowanņ 
w południowej czňści terenu naleşy sytu-
owań w pasie terenu o szerokości 15 m od-
dalonym pod warunkiem zapewnienia do-
jazdu do tej zabudowy od strony połu-
dniowej.  

7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów podlegajņcych ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrňbnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takşe naraşonych 
na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroşo-
nych osuwaniem siň mas ziemnych  
1) dla obszaru objňtego planem ustalono stre-

fy „A”, „B”, „W” i „OW” ochrony konser-
watorskiej, dla których ustalenia podano w 
ust. 3 pkt 1–4, 

2) w obrňbie obszaru objňtego planem znaj-
dujņ siň budynki wpisane do rejestru za-
bytków oraz budynki wpisane do ewidencji 
zabytków, dla których ustalenia podano w 
ust. 3 pkt 5, 

3) czňśń obszaru objňtego planem znajduje 
siň w Parku Krajobrazowym „Dolina By-
strzycy”, dla którego obowiņzujņ przepisy 
odrňbne, 

4) obszar objňty planem znajduje siň w zasiň-
gu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 
nr 319 „Subzbiornik Prochowice – Środa 
Śl.”, dla którego obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, 

5) na obszarze objňtym planem nie wystňpujņ 
obszary zagroşone powodziņ oraz osuwa-
niem siň mas ziemnych. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej: 
1) zasady rozbudowy systemu komunikacyj-

nego: 
a) wyznacza siň obowiņzujņce linie rozgra-

niczajņce dla: 
− powiatowej drogi publicznej klasy 

zbiorczej oznaczonej symbolem 
KD1607 − Z,  

− gminnej drogi publicznej klasy lokalnej 
oznaczonej symbole KD 107297 – L, 

− gminnej drogi publicznej klasy lokalnej 
oznaczonej symbolem KD 1071 – L, 

− wewnňtrznych dróg dojazdowych 
oznaczonych symbolami KDw,  

− wewnňtrznego ciņgu pieszo-jezdnego 
oznaczonego symbolem KPj, 

b) dla wewnňtrznych dróg dojazdowych 
dopuszczonych do wydzielenia na tere-
nach oznaczonych symbolem MN ustala 
siň nastňpujņce parametry: 
− kaşdej drodze wewnňtrznej bňdņcej 

drogņ przelotowņ łņczņcņ dwie inne 
drogi naleşy nadań szerokośń mini-
mum 10 m,  

− kaşdej drodze wewnňtrznej zakoń-
czonej placem manewrowym naleşy 
nadań szerokośń minimum 8 m, 

c) przebieg dróg wymienionych w lit. b) 
oraz kaşde skrzyşowanie tych dróg nale-

şy tak sytuowań, aby pomiňdzy tymi 
drogami i skrzyşowaniami znajdowały 
siň co najmniej dwie działki budowlane, 

d) parametry dróg wymienionych w lit. a) i 
b) podano w § 4 ust. 18−26, 

e) w miejscach skrzyşowań wszystkich 
dróg ich linie rozgraniczajņce naleşy 
rozszerzyń w celu uzyskania trójkņtów 
widoczności o wymiarach minimum 5 m 
x 5 m, 

f) placom manewrowym stanowiņcym za-
kończenie dróg naleşy nadań wymiary 
minimum 15 m x 15 m, a w przypadku 
gdy drogi te bňdņ stanowiń drogi poşa-
rowe, placom manewrowym naleşy 
nadań wymiary minimum 20 m x 20 m, 

g) miejsca parkingowe naleşy zapewniń na 
terenie własnym,  

h) w obrňbie kaşdej wydzielonej działki na 
terenach oznaczonych symbolami MN 
naleşy przewidzień nastňpujņcņ ilośń 
miejsc parkingowych:  
− dla działek przeznaczonych pod za-

budowň mieszkaniowņ jednorodzin-
nņ minimum 2 miejsca parkingowe, 
w tym jedno dopuszcza siň w garaşu;  

− dla działek przeznaczonych pod za-
budowň mieszkaniowņ z usługami – 
minimalnie 2 miejsca parkingowe dla 
mieszkańców oraz minimalnņ ilośń 
miejsc parkingowych wynikajņcņ 
z powierzchni uşytkowej usługi, którņ 
to ilośń ustalono ponişej;  

− dla działek przeznaczonych pod za-
budowň usługowņ o powierzchni 
uşytkowej do 20 m2 – minimalnie  
2 miejsca parkingowe; o powierzchni 
powyşej 20 m2 i nie wiňcej niş 50 m2 
– minimalnie 4 miejsca parkingowe; 
o powierzchni wiňkszej niş 50 m2 – 
minimalnie po jednym miejscu par-
kingowym na kaşde 25 m2 i dodat-
kowo dwa stanowiska parkingowe;  

− dla działek przeznaczonych pod za-
budowň zagrodowņ minimum  
2 miejsca parkingowe, w tym jedno 
dopuszcza siň w garaşu oraz co naj-
mniej jedno miejsce parkingowe dla 
pojazdu obsługujņcego gospodar-
stwo rolne;   

i) dla terenów oznaczonych symbolem UK 
i ZC dopuszcza siň tymczasowe wydzie-
lenie miejsc parkingowych w obrňbie te-
renu oznaczonego symbolem ZC. 

2) zasady rozbudowy i budowy systemów in-
frastruktury technicznej 
a) sieci uzbrojenia technicznego dopuszcza 

siň prowadziń w obrňbie linii rozgrani-
czajņcych dróg, 

b) dopuszcza siň odstňpstwa od  zasady, 
o której mowa w lit. a), przy zachowaniu 
ustaleń dotyczņcych zasad zabudowy 
i zagospodarowania terenów oraz moş-
liwośń realizacji urzņdzeń technicznych 
uzbrojenia towarzyszņcych inwestycjom 
na terenach własnych inwestorów, 
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c) wszelkie inwestycje oraz zmiany w za-
kresie zaopatrzenia w wodň, energiň 
elektrycznņ, telefoniň, gaz, odprowadze-
nia ścieków i wód opadowych oraz loka-
lizacje urzņdzeń zwiņzanych z tymi sie-
ciami wymagajņ uzyskania warunków 
technicznych od właściwych dysponen-
tów sieci, 

d) zaopatrzenie w wodň ustala siň z gmin-
nej sieci wodociņgowej poprzez budowň 
rozdzielczej sieci wodociņgowej, 

e) w zakresie odprowadzania ścieków by-
towych ustala siň: 
− wyposaşenie w sień kanalizacji sani-

tarnej wszystkich obszarów zainwe-
stowania i obowiņzek podłņczenia do 
tej sieci wszystkich budynków posia-
dajņcych wewnňtrznņ kanalizacjň sa-
nitarnņ,  

− budowň lokalnych przepompowni 
ścieków i systemu grawitacyjno-
tłocznego, stosownie do potrzeb,  

− do czasu realizacji kanalizacji sani-
tarnej dopuszcza siň lokalizowanie 
przez inwestorów na terenach wła-
snych szczelnych zbiorników na nie-
czystości ciekłe, z wywozem ścieków 
do istniejņcej oczyszczalni działajņcej 
w gminnym systemie gospodarki 
ściekami,  

− w przypadku zrealizowania systemu 
zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
szczelne zbiorniki na nieczystości cie-
kłe naleşy zlikwidowań lub dostoso-
wań do magazynowania wody opa-
dowej dla celów gospodarczych,  

f) w zakresie odprowadzania wód opado-
wych ustala siň: 
− w kanalizacjň deszczowņ naleşy wy-

posaşyń wszystkie tereny dróg, 
− do czasu realizacji gminnego syste-

mu kanalizacji deszczowej dopuszcza 
siň odprowadzenie wód opadowych 
do rowów melioracyjnych pod wa-
runkiem uzyskania odpowiednich 
pozwoleń wodno-prawnych, 

− dla terenów oznaczonych symbolami 
MN dopuszcza siň powierzchniowe 
odprowadzenia wód opadowych,  

− ze wzglňdu na ograniczone moşliwo-
ści zrzutu wód opadowych do rowów 
melioracyjnych oraz dla równomier-
nego ich odprowadzania, dopuszcza 
siň odprowadzenie tych wód 
do zbiornika wodnego oznaczonego 
symbolem 4 Ws,  

g) w zakresie urzņdzeń melioracyjno-
drenarskich ustala siň: 
− z uwagi na wystňpujņcņ sień drenar-

skņ na terenach oznaczonych symbo-
lami 1 MN, 2 MN, 3 MN, 6 MN prze-
znaczonych pod zainwestowanie 
wszelkie działania inwestycyjne nale-
şy poprzedziń kompleksowņ przebu-
dowņ systemu odwadniajņcego te-

ren, uzgodnionņ z zarzņdcņ urzņdzeń 
melioracyjno-drenarskich, 

− dopuszcza siň zarurowanie rowów 
melioracyjnych dla potrzeb urzņdze-
nia wewnňtrznych dróg dojazdo-
wych,  

− wzdłuş rowów melioracyjnych naleşy 
zachowań wolny pas terenu szeroko-
ści minimum 1,5 m od górnej krawň-
dzi rowu, umoşliwiajņcy dostňp do 
rowów i prowadzenie ich konserwa-
cji, w obrňbie którego zakazuje siň 
lokalizowania ogrodzeń oraz nasa-
dzania drzew i krzewów, 

h) w zakresie zaopatrzenia w energiň elek-
trycznņ ustala siň: 
− zasilanie obiektów lokalizowanych na 

obszarze objňtym planem poprzez 
rozbudowň istniejņcej linii śN,  

− odcinek  napowietrznej linii śN prze-
biegajņcy w sņsiedztwie obiektów 
wpisanych do rejestru zabytków oraz 
strefy „A” ścisłej ochrony konserwa-
torskiej naleşy skablowań,  

− do czasu skablowania istniejņcej na-
powietrznej linii śN obowiņzuje strefa 
oddziaływania tej linii o szerokości 12 
m (po 6 m od osi linii) i w obrňbie 
której zakazuje siň lokalizowania 
obiektów kubaturowych,  

− budowň sieci kablowych elektro-
energetycznych średniego i niskiego 
napiňcia oraz budowň stacji trans-
formatorowych, na warunkach okre-
ślonych przez właściciela sieci, 

− lokalizacjň stacji transformatorowych 
na terenach oznaczonych symbolem 
E, 

− dopuszcza siň odstņpienie od lokali-
zacji stacji transformatorowych na 
terenach oznaczonych symbolem E 
oraz dopuszcza siň budowň dodat-
kowych stacji transformatorowych 
i lokalizacji ich na terenach własnych 
inwestora pod warunkiem, zapew-
nienia swobodnego dostňp dla słuşb 
energetycznych i środków transpor-
tu,  

− dopuszcza siň lokalizowanie stacji 
transformatorowej pomiňdzy liniņ 
zabudowy a liniņ rozgraniczajņcņ te-
reny o róşnym przeznaczeniu lub 
róşnym sposobie uşytkowania, pod 
warunkiem dostosowania siň do 
przepisów odrňbnych dotyczņcych 
lokalizacji obiektów budowlanych 
przy drogach publicznych 

i) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siň:   
− budowň sieci oraz przyłņczeń gazo-

wych na warunkach określonych 
przez właściciela sieci, 

− dostawa gazu oraz przyłņczenia 
obiektów odbywań siň bňdzie na za-
sadach określonych w przepisach od-
rňbnych, po spełnieniu warunków 
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technicznych i ekonomicznych przy-
łņczenia, 

j) w zakresie zaopatrzenie w energiň 
cieplnņ ustala siň:  
− stosowanie urzņdzeń grzewczych 

o wysokiej sprawności spalania i ni-
skim stopniu emisji zanieczyszczeń,  

− dopuszcza siň stosowanie odnawial-
nych ŝródeł energii, z wyłņczeniem 
elektrowni wiatrowych,  

k) w zakresie sieci telekomunikacyjnych 
ustala siň:  
− rozbudowň sieci oraz przyłņczeń tele-

komunikacyjnej na warunkach okre-
ślonych przez właściciela sieci,  

− dopuszcza siň budowň sieci teleko-
munikacyjnej przez innego operatora;  

l) w zakresie usuwania odpadów ustala siň:  
− odpady bytowe gromadzone czaso-

wo naleşy segregowań, a miejsce ich 
gromadzenia obudowań,  

− miejsce gromadzenia i segregacji od-
padów bytowych naleşy zlokalizowań 
na terenie własnym inwestora, 

− odpady bytowe naleşy usuwań w 
sposób zgodny z gminnym syste-
mem gospodarki odpadami,  

− odpady powstałe w wyniku prowa-
dzenia działalności usługowej naleşy 
usuwań w sposób zgodny z przepi-
sami odrňbnymi. 

9. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i uşytkowania terenów:  
1) dla terenu oznaczonego symbolem ZC do-

puszcza siň, w południowej jego czňści, do 
czasu wyczerpania siň wolnego miejsca na 
cele grzebalne, tymczasowe urzņdzenie 
parkingu,  

2) dla terenów oznaczonych symbolem 1ZP 
i 2ZP dopuszcza siň lokalizowanie tymcza-
sowych obiektów budowlanych zwiņza-
nych z organizacjņ kiermaszów, festynów 
itp. imprez pod warunkiem zapewnienia na 
czas trwania tych imprez zaplecza sanitar-
nego. 

10. Ustala siň jednorazowņ opłatň określonņ 
w stosunku procentowym do wzrostu warto-
ści nieruchomości, wynoszņcņ:  
1) dla terenów oznaczonych symbolami UK, 

ZC, 1 ZL, 1-2 ZP, 1-2 RP, E, KS, 1-4 KDw − 
0,1%, 

2) dla terenów oznaczonych symbolem MN − 
30%. 

11. Parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy podano w § 4. 

§ 4 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych tere-
nów wydzielonych na rysunku planu liniami roz-

graniczającymi 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN i 2 
MN ustala siň: 

1) teren przeznacza siň pod zabudowň miesz-
kaniowņ jednorodzinnņ;  

2) dopuszcza siň lokalizowanie: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej w zabudowie wolno stojņcej,  
b) obiektów usługowych wbudowanych, 

dobudowanych do zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej lub wolno stojņ-
cych, pod warunkiem şe działalnośń 
usługowa nie bňdzie stanowiła dla 
mieszkańców uciņşliwości przekraczajņ-
cej normy dopuszczalnej określonej w 
przepisach odrňbnych, a powierzchnia 
tych obiektów nie przekroczy 50% po-
wierzchni zabudowy mieszkaniowej, 
z zastrzeşeniem wymienionym w pkt 3,  

c) zabudowy usługowej, pod warunkiem 
şe działalnośń usługowa nie bňdzie sta-
nowiła dla mieszkańców uciņşliwości 
przekraczajņcej normy dopuszczalnej 
określonej w przepisach odrňbnych, 
a powierzchnia tej zabudowy wynosiń 
bňdzie od 30 m2 do 100 m2, z zastrzeşe-
niem wymienionym w pkt 3,  

d) budynków gospodarczych obsługujņ-
cych funkcjň mieszkaniowņ i usługowņ 
oraz garaşy wolno stojņcych,  

e) obiektów infrastruktury technicznej,  
f) wewnňtrznych dróg dojazdowych, dla 

których parametry podano w § 3 ust. 8 
pkt 1 lit. b),  

g) zieleni skwerowej, 
3) wielkośń powierzchni usługowych wymie-

nionych w lit. b) i c) odnosi siň do kaşdej 
wydzielonej działki;  

4) dopuszcza siň zabudowň: 
a) o wysokości do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, w tym druga kondygnacja 
w dachu, lecz nie wyşszņ niş 10 m, liczņc 
od poziomu terenu do najwyşszej kra-
wňdzi dachu, 

b) dachach stromych wielospadowych 
o połaciach symetrycznie nachylonych 
pod kņtem 350−450, krytych dachówkņ 
ceramicznņ lub materiałem dachówko-
podobnym w kolorze ceglastym;  

5) zabudowň naleşy sytuowań z zachowa-
niem: 
a) obowiņzujņcej linii zabudowy wynoszņ-

cej 10 m od linii rozgraniczajņcych drogi 
oznaczonej symbolem KD 1607-Z,  

b) nieprzekraczalnych linii zabudowy wy-
noszņcych 6 m od linii rozgraniczajņcych 
dróg wewnňtrznych oznaczonych sym-
bolem KDw,  

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy wy-
noszņcych 6 m od linii rozgraniczajņcych 
dróg wewnňtrznych, o których mowa w 
pkt 2 lit. f);  

6) w miejscu włņczenia dopuszczonych do lo-
kalizowania wewnňtrznych dróg dojazdo-
wych do drogi określonej liniami rozgrani-
czajņcymi, linia zabudowy, o której mowa 
w pkt 5 lit. a) i b), traci moc;  

7) obiekty infrastruktury technicznej dopusz-
cza siň lokalizowań pomiňdzy liniņ rozgra-
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niczajņcņ terenu a liniņ zabudowy, pod wa-
runkiem dostosowania siň do przepisów 
odrňbnych dotyczņcych lokalizacji obiek-
tów budowlanych przy drogach publicz-
nych; 

8) na działkach przeznaczonych pod zabudo-
wň:  
a) mieszkaniowņ jednorodzinnņ: 

− maksymalna powierzchnia zabudowy 
nie moşe przekroczyń 30% po-
wierzchni kaşdej wydzielonej działki, 

− naleşy zachowań min. 35% po-
wierzchni biologicznie czynnej w ob-
rňbie kaşdej wydzielonej działki,  

b) mieszkaniowņ jednorodzinnņ z usługņ 
wbudowanņ, dobudowanņ lub budyn-
kiem usługowym wolno stojņcym: 
− maksymalna powierzchnia zabudowy 

nie moşe przekroczyń 50% po-
wierzchni kaşdej wydzielonej działki, 

− naleşy zachowań min. 35% po-
wierzchni biologicznie czynnej w ob-
rňbie kaşdej wydzielonej działki, 

c) usługowņ: 
− maksymalna powierzchnia zabudowy 

nie moşe przekroczyń 50% po-
wierzchni kaşdej wydzielonej działki, 

− naleşy zachowań min. 35% po-
wierzchni biologicznie czynnej w ob-
rňbie kaşdej wydzielonej działki, 

9) naleşy przewidzień miejsca parkingowe w 
ilości jak określono w § 3 ust. 8 pkt 1 lit. h),  

10) z uwagi na połoşenia terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 MN 
ustala siň: 

1) teren przeznacza siň pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ, 

2) dopuszcza siň lokalizowanie:  
a) zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej w zabudowie wolno stojņcej,  
b) obiektów usługowych wbudowanych, 

dobudowanych do zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej lub wolno 
stojņcych, pod warunkiem şe działal-
nośń usługowa nie bňdzie stanowiła 
dla mieszkańców uciņşliwości przekra-
czajņcej normy dopuszczalnej określo-
nej w przepisach odrňbnych, a po-
wierzchnia tych obiektów nie przekro-
czy 50% powierzchni zabudowy miesz-
kaniowej, z zastrzeşeniem wymienio-
nym w pkt 3,  

c) zabudowy usługowej, pod warunkiem 
şe działalnośń usługowa nie bňdzie 
stanowiła dla mieszkańców uciņşliwo-
ści przekraczajņcej normy dopuszczal-
nej określonej w przepisach odrňb-
nych, a powierzchnia tej zabudowy 
wynosiń bňdzie od 30 m2 do 100 m2, z 
zastrzeşeniem wymienionym w pkt 3, 

d) budynków gospodarczych obsługujņ-
cych funkcjň mieszkaniowņ i usługowņ 
oraz garaşy wolno stojņcych,  

e) obiektów infrastruktury technicznej,  

f) wewnňtrznych dróg dojazdowych, dla 
których parametry podano w § 3 ust. 8 
pkt 1 lit. b),  

g) zieleni skwerowej,  
3) wielkośń powierzchni usługowych wy-

mienionych w lit. b) i c) odnosi siň do 
kaşdej wydzielonej działki,  

4) dopuszcza siň zabudowň:  
a) o wysokości do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, w tym druga kondygna-
cja w dachu, lecz nie wyşszņ niş 10 m, 
liczņc od poziomu terenu do najwyş-
szej krawňdzi dachu,  

b) o dachach stromych wielospadowych 
o połaciach symetrycznie nachylonych 
pod kņtem 350−450, krytych dachówkņ 
ceramicznņ lub materiałem dachów-
kopodobnym w kolorze ceglastym,  

5) zabudowň naleşy sytuowań z zachowa-
niem: 
a) obowiņzujņcej linii zabudowy wyno-

szņcej 6 m od linii rozgraniczajņcej 
drogi oznaczonej symbolem 2 KD 
107297 – L,  

b) nieprzekraczalnych linii zabudowy wy-
noszņcych:  

− 6 m od linii rozgraniczajņcych drogi  
wewnňtrznej oznaczonej symbolem 4 
KDw,  

− 6 m od linii rozgraniczajņcych dróg 
wewnňtrznych, o których mowa w pkt 
2 lit. f),  

− 15 m od linii rozgraniczajņcej lasu 
oznaczonego symbolem 2 ZL;  

6) w miejscu włņczenia dopuszczonych do 
lokalizowania wewnňtrznych dróg dojaz-
dowych do drogi określonej liniami roz-
graniczajņcymi, linia zabudowy, o której 
mowa w pkt 5 lit. a), traci moc, 

7) obiekty infrastruktury technicznej dopusz-
cza siň lokalizowań  pomiňdzy liniņ roz-
graniczajņcņ terenu a liniņ zabudowy, pod 
warunkiem dostosowania siň do przepi-
sów odrňbnych dotyczņcych lokalizacji 
obiektów budowlanych przy drogach pu-
blicznych,  

8) na działkach przeznaczonych pod zabu-
dowň:  
a) mieszkaniowņ jednorodzinnņ: 

− maksymalna powierzchnia zabu-
dowy nie moşe przekroczyń 30% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki, 

− zachowań naleşy min. 50% po-
wierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki,  

b) mieszkaniowņ jednorodzinnņ z usługņ 
wbudowanņ, dobudowanņ lub budyn-
kiem usługowym wolno stojņcym: 
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy nie moşe przekroczyń 50% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki, 

− naleşy zachowań min. 35% po-
wierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki,  
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c) usługowņ: 
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy nie moşe przekroczyń 50% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki, 

− naleşy zachowań min. 35% po-
wierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki, 

9) naleşy przewidzień miejsca parkingowe w 
ilości jak określono w § 3 ust. 8 pkt 1  
lit. h), 

10) z uwagi na połoşenia terenu lub jego czň-
ści w obrňbie:  
a) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej 

obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 3,  

b) obszaru Parku Krajobrazowego Dolina 
Bystrzycy, dla którego obowiņzujņ 
przepisy odrňbne, 

c) strefy uciņşliwości cmentarza obowiņ-
zujņ ustalenia określone w § 3 ust. 2 
pkt 12. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 MN 
ustala siň: 

1) teren przeznacza siň pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ,  

2) dopuszcza siň lokalizowanie: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej w zabudowie wolno stojņcej,  
b) zabudowy zagrodowej,  
c) zabudowy usługowej, pod warunkiem, 

şe działalnośń usługowa nie bňdzie 
stanowiła dla mieszkańców uciņşliwo-
ści przekraczajņcej normy dopuszczal-
nej określonej w przepisach odrňb-
nych, a powierzchnia tej zabudowy 
wynosiń bňdzie od 30 m2 do 100 m2, z 
zastrzeşeniem wymienionym w pkt 3,  

d) obiektów usługowych wbudowanych 
lub dobudowanych do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagro-
dowej, pod warunkiem şe działalnośń 
ta nie bňdzie stanowiła dla mieszkań-
ców uciņşliwości przekraczajņcej nor-
my dopuszczalnej określone w przepi-
sach odrňbnych, a powierzchnia tych 
obiektów nie przekroczy 50% po-
wierzchni zabudowy mieszkaniowej, z 
zastrzeşeniem wymienionym w pkt 3,  

e) budynków gospodarczych obsługujņ-
cych funkcjň mieszkaniowņ, zagrodo-
wņ i usługowņ oraz garaşy wolno sto-
jņcych,  

f) obiektów infrastruktury technicznej,  
g) kiosków kolportujņcych prasň,  

3) wielkośń powierzchni usługowych wy-
mienionych w lit. b) i c) odnosi siň do 
kaşdej wydzielonej działki, 

4) dopuszcza siň zabudowň: 
a) o wysokości do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, w tym druga kondygna-
cja w dachu, lecz nie wyşszņ niş 10 m, 
liczņc od poziomu terenu do najwyş-
szej  krawňdzi dachu,  

b) o dachach stromych dwuspadowych o 
połaciach symetrycznie nachylonych 

pod kņtem 400−500, krytych dachówkņ 
ceramicznņ w kolorze ceglastym,  

5) zabudowň naleşy sytuowań z zachowa-
niem: 
a) obowiņzujņcej  linii zabudowy wyno-

szņcej 6 m od linii rozgraniczajņcych 
drogi oznaczonej symbolem KD1607 – 
Z (ulica Słoneczna),  

b) ustalona w lit. a) linia zabudowy nie 
dotyczy budynków istniejņcych, dla 
których ustala siň zachowanie istniejņ-
cej linii zabudowy,  

c) nieprzekraczalnej linii zabudowy wy-
noszņcych 6 m od linii rozgraniczajņcej 
drogi oznaczonej symbolem 2 KD 
107297 − L i od linii rozgraniczajņcych 
ciņgów pieszo-jezdnych oznaczonych 
symbolami 1 KPj i 2KPj, 

6) nowe budynki lokalizowane wzdłuş ulicy 
Słonecznej (droga oznaczona symbolem 
KD 1607 – Z) naleşy sytuowań elewacjņ 
szczytowņ w stronň tej ulicy, 

7) obiekty infrastruktury technicznej i koski 
kolportujņce prasň dopuszcza siň lokali-
zowań pomiňdzy liniņ rozgraniczajņcņ te-
renu a liniņ zabudowy, pod warunkiem 
dostosowania siň do przepisów odrňb-
nych dotyczņcych lokalizacji obiektów 
budowlanych przy drogach, 

8) na działkach przeznaczonych pod zabu-
dowň:  
a) mieszkaniowņ jednorodzinnņ: 

− maksymalna powierzchnia zabu-
dowy nie moşe przekroczyń 30% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki 

− naleşy zachowań minimum 35% 
powierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki, 

b) mieszkaniowņ jednorodzinnņ z usługņ 
wbudowanņ, dobudowanņ: 
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy  nie moşe przekroczyń 50% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki, 

− naleşy zachowań minimum 35% 
powierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki, 

c) zagrodowņ: 
− maksymalna powierzchni zabudo-

wy budynków nie moşe przekroczyń 
50% powierzchni kaşdej wydzielo-
nej działki, 

− naleşy zachowań minimum 35% 
powierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki, 

d) usługowņ: 
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy budynków nie moşe przekro-
czyń 50% powierzchni kaşdej wy-
dzielonej działki, 

− naleşy zachowań minimum 35% 
powierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki;  

9) naleşy przewidzień miejsca parkingowe 
dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
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dzinnej, usługowej i zabudowy zagrodo-
wej w ilości jak określono w § 3 ust. 8 pkt 
1 lit. h),  

10) z uwagi na połoşenie terenu lub jego czň-
ści w obrňbie: 
a) strefy „B” ochrony konserwatorskiej 

obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 2,  

b) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej 
obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 3,  

c) w obszarze Parku Krajobrazowego 
„Dolina Bystrzycy” obowiņzujņ przepi-
sy odrňbne ustalone dla Parku,  

d) strefy uciņşliwości cmentarza obowiņ-
zujņ ustalenia określone w § 3 ust. 2 
pkt 12;  

11) w obrňbie terenu zlokalizowane sņ obiek-
ty zabytkowe wpisane do ewidencji za-
bytków, dla których obowiņzujņ ustalenia 
określone w § 3 ust. 3 pkt 5. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 MN 
ustala siň: 

1) teren przeznacza siň pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ,   

2) dopuszcza siň lokalizowanie:  
a) zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej w zabudowie wolno stojņcej,  
b) zabudowy zagrodowej, 
c) zabudowy usługowej, pod warunkiem 

şe działalnośń usługowa nie bňdzie 
stanowiła dla mieszkańców uciņşliwo-
ści przekraczajņcej normy dopuszczal-
nej określonej w przepisach odrňb-
nych, a powierzchnia tej zabudowy 
wynosiń bňdzie od 30 m2 do 100 m2, z 
zastrzeşeniem wymienionym w pkt 3, 

d) obiektów usługowych wbudowanych 
lub  dobudowanych do zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagro-
dowej, pod warunkiem şe działalnośń 
ta nie bňdzie stanowiła dla mieszkań-
ców uciņşliwości przekraczajņcej nor-
my dopuszczalnej określonej w przepi-
sach odrňbnych, a powierzchnia tych 
obiektów nie przekroczy 50% po-
wierzchni zabudowy mieszkaniowej, 
z zastrzeşeniem wymienionym w pkt 3,  

e) budynków gospodarczych obsługujņ-
cych funkcjň mieszkaniowņ usługowņ 
i zagrodowņ oraz garaşy wolno stojņ-
cych,  

f) obiektów infrastruktury technicznej,  
g) wewnňtrznych dróg dojazdowych, dla 

których parametry podano w § 3 ust. 8 
pkt 1 lit. b),  

h) kiosków kolportujņcych prasň, 
3) wielkośń powierzchni usługowych wy-

mienionych w lit. b) i c) odnosi siň do 
kaşdej wydzielonej działki, 

4) zabudowň lokalizowanņ w południowej 
czňści terenu naleşy sytuowań w pasie te-
renu o szerokości 15 m oddalonym pod 
warunkiem zapewnienia dojazdu do tej 
zabudowy od strony południowej,  

5) w południowej czňści terenu dopuszcza 
siň realizacjň zabudowy, dla której została 
wydana przed dniem wejścia w şycie pla-
nu ostateczna decyzja pozwolenia na bu-
dowň oraz decyzja o warunkach zabudo-
wy, bez konieczności spełnienia warunku 
określonego w pkt 4,   

6) dopuszcza siň zabudowň: 
a) wysokości do dwóch kondygnacji nad-

ziemnych, w tym druga kondygnacja 
w dachu, lecz nie wyşszņ niş 10 m, li-
czņc od poziomu terenu do najwyşszej 
krawňdzi dachu,  

b) o dachach stromych dwuspadowych 
o połaciach symetrycznie nachylonych 
pod kņtem 400−500, krytych dachówkņ 
ceramicznņ w kolorze ceglastym,  

7) zabudowň naleşy sytuowań z zachowa-
niem:  
a) obowiņzujņcej linii zabudowy wyno-

szņcej 6 m od linii rozgraniczajņcych 
drogi oznaczonej symbolem KD 1607 − 
Z, z wyjņtkiem zabudowy wymienionej 
w pkt 2 lit. e), którņ dopuszcza siň loka-
lizowań w głňbi działki, z zastrzeşeniem 
w lit. b), 

b) ustalona w lit. a) linia zabudowy nie 
dotyczy budynków istniejņcych, dla 
których ustala siň zachowanie istniejņ-
cej linii zabudowy, 

c) nieprzekraczalnych linii zabudowy wy-
noszņcych 6 m od linii rozgraniczajņ-
cych drogi wewnňtrznej oznaczonej 
symbolem 3 KDw i ciņgu pieszo- 
-jezdnego oznaczonego symbolem 
1KPj,  

d) budynki lokalizowane w południowej 
czňści terenu naleşy sytuowań w odle-
głości minimum 8 m od rowu meliora-
cyjnego oznaczonego symbolem 3 Ws 
i nie dalej niş 15 m od tego rowu,  

8) nowe budynki lokalizowane wzdłuş ulicy 
Słonecznej naleşy sytuowań elewacjņ 
szczytowņ w stronň tej ulicy, 

9) obiekty infrastruktury technicznej i kioski 
kolportujņce prasň dopuszcza siň lokali-
zowań pomiňdzy liniņ rozgraniczajņcņ te-
renu a liniņ zabudowy, pod warunkiem 
dostosowania siň do przepisów odrňb-
nych dotyczņcych lokalizacji obiektów 
budowlanych przy drogach, 

10) na działkach przeznaczonych pod zabu-
dowň:  
a) mieszkaniowņ jednorodzinnņ: 

− maksymalna powierzchnia zabu-
dowy nie moşe przekroczyń 30% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki, 

− naleşy zachowań minimum 50% 
powierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki,  

b) mieszkaniowņ jednorodzinnņ z usługņ 
wbudowanņ, dobudowanņ,  
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy  nie moşe przekroczyń 50% 
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powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki,  

− naleşy zachowań minimum 25% 
powierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki, 

c) zagrodowņ: 
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy budynków nie moşe przekro-
czyń 50% powierzchni kaşdej wy-
dzielonej działki, 

− naleşy zachowań minimum 30% 
powierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki, 

d) usługowņ,  
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy budynków nie moşe przekro-
czyń 50% powierzchni kaşdej wy-
dzielonej działki, 

− naleşy zachowań minimum 25% 
powierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki;  

11) naleşy przewidzień miejsca parkingowe 
dla zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, usługowej i zabudowy zagrodo-
wej w ilości jak określono w § 3 ust. 8  
pkt 1 lit. h), 

12) z uwagi na połoşenie terenu w obrňbie: 
a) strefy „B” ochrony konserwatorskiej 

obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 2,  

b) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej 
obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 3, 

13) w obrňbie terenu zlokalizowane sņ obiek-
ty zabytkowe wpisane do ewidencji za-
bytków, dla których obowiņzujņ ustalenia 
określone w § 3 ust. 3 pkt 5. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 6 MN 
ustala siň: 

1) teren przeznacza siň pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ,  

2) dopuszcza siň lokalizowanie:  
a) zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej w zabudowie wolno stojņcej,  
b) obiektów usługowych wbudowanych, 

dobudowanych do zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej lub wolno 
stojņcych, pod warunkiem şe działal-
nośń usługowa nie bňdzie stanowiła 
dla mieszkańców uciņşliwości przekra-
czajņcej normy dopuszczalnej określo-
nej w przepisach odrňbnych, a po-
wierzchnia tych obiektów nie przekro-
czy 50% powierzchni zabudowy miesz-
kaniowej, z zastrzeşeniem wymienio-
nym w pkt 3,  

c) zabudowy usługowej, pod warunkiem 
şe działalnośń usługowa nie bňdzie 
stanowiņ dla mieszkańców uciņşliwo-
ści przekraczajņcej normy dopuszczal-
nej określonej w przepisach odrňb-
nych, a powierzchnia tej zabudowy 
wynosiń bňdzie od 30 m2 do 100 m2, 
z zastrzeşeniem wymienionym w pkt 3,  

d) budynków gospodarczych obsługujņ-
cych funkcjň mieszkaniowņ i usługowņ 
oraz garaşy wolno stojņcych,  

e) obiektów infrastruktury technicznej, 
f) wewnňtrznych dróg dojazdowych, dla 

których parametry podano w § 3 ust. 8 
pkt 1 lit. b),  

g) zieleni skwerowej, 
3) wielkośń powierzchni usługowych wy-

mienionych w lit b) i c) odnosi siň do kaş-
dej wydzielonej działki,  

4) dopuszcza siň zabudowň: 
a) wysokości do dwóch kondygnacji nad-

ziemnych, w tym druga kondygnacja 
w dachu, lecz nie wyşszņ niş 10 m, li-
czņc od poziomu terenu do najwyşszej 
krawňdzi dachu,  

b) dachach stromych wielospadowych 
o połaciach symetrycznie nachylonych 
pod kņtem 350−450, krytych dachówkņ 
ceramicznņ lub materiałem dachów-
kopodobnym w kolorze ceglastym,  

5) zabudowň naleşy sytuowań z zachowa-
niem:  
a) obowiņzujņcej linii zabudowy wyno-

szņcej 6 m od linii rozgraniczajņcej 
drogi oznaczonej symbolem 1 KD 
107297 − L,  

b) nieprzekraczalnych linii zabudowy wy-
noszņcych 6 m od linii rozgraniczajņ-
cych dróg wewnňtrznych, o których 
mowa w pkt 2 lit. f),  

c) nieprzekraczalnej linii zabudowy wy-
noszņcej 10 m od linii rozgraniczajņcej 
rowu melioracyjnego oznaczonego 
symbolem 3 Ws, 

6) w miejscu włņczenia dopuszczonych do 
lokalizowania wewnňtrznych dróg dojaz-
dowych do drogi określonej liniami roz-
graniczajņcymi, linia zabudowy, o której 
mowa w pkt 4 lit. a) i b), traci moc, 

7) obiekty infrastruktury technicznej dopusz-
cza siň lokalizowań pomiňdzy liniņ roz-
graniczajņcņ terenu a liniņ zabudowy, pod 
warunkiem dostosowania siň do przepi-
sów odrňbnych dotyczņcych lokalizacji 
obiektów budowlanych przy drogach pu-
blicznych, 

8) na działkach przeznaczonych pod zabu-
dowň: 
a) mieszkaniowņ jednorodzinnņ: 

− maksymalna powierzchnia zabu-
dowy nie moşe przekroczyń 30% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki, 

− naleşy zachowań min. 50% po-
wierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki,  

b) mieszkaniowņ jednorodzinnņ z usługņ 
wbudowanņ, dobudowanņ lub budyn-
kiem usługowym wolno stojņcym: 
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy nie moşe przekroczyń 50% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki, 
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− naleşy zachowań min. 25% po-
wierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki, 

c) usługowņ:  
− maksymalna powierzchnia zabu-

dowy nie moşe przekroczyń 50% 
powierzchni kaşdej wydzielonej 
działki, 

− naleşy zachowań min. 25% po-
wierzchni biologicznie czynnej w 
obrňbie kaşdej wydzielonej działki,  

9) naleşy przewidzień miejsca parkingowe w 
ilości jak określono w § 3 ust. 8 pkt 1  
lit. h), 

10) z uwagi na połoşenia terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņ-
zujņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3. 

6. Dla terenu oznaczonego symbolem UK ustala 
siň:  
1) teren przeznacza siň pod zabudowň usług 

kultu religijnego, 
2) w obrňbie terenu zlokalizowany jest, wpi-

sany do rejestru, zabytków zespół kościel-
no-cmentarny, w skład którego wchodzņ:  
a) kościół,  
b) kaplica cmentarna,  
c) mur z dwiema bramami, 
d) figura św. Jana Nepomucena,  
e) relikty cmentarza przykościelnego,  

3) dla obiektów wymienionych w pkt 2 obo-
wiņzujņ ustalenia określone w § 3 ust. 3  
pkt 4, 

4) z uwagi na połoşenie terenu:  
a) w strefach „A” i „W” ścisłej ochrony 

konserwatorskiej obowiņzujņ ustalenia 
określone w § 3 ust. 3 pkt 1, 

b) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

7. Dla terenu oznaczonego symbolem ZC ustala 
siň: 
1) teren przeznacza siň pod cmentarz, 
2) dopuszcza siň przeznaczenie terenu na cele 

katolickiego cmentarza wyznaniowego,  
3) z uwagi na połoşenie terenu: 

a) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 
dla terenu obowiņzujņ ustalenia okre-
ślone w § 3 ust. 3 pkt 2,  

b) w strefie „OW” ochrony konserwator-
skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

c) w obszarze Parku Krajobrazowego  „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne ustalone dla Parku;  

4) dopuszcza siň lokalizowanie kaplicy przy-
cmentarnej, której naleşy nadań formň, ga-
baryty i kształt dachu nawiņzujņce do za-
bytkowego zespołu kościelnego;  

5) dopuszcza siň, w południowej czňści tere-
nu, do czasu wyczerpania siň wolnego 
miejsca na cele grzebalne, urzņdzenie par-
kingu,  

6) przed przystņpieniem do realizacji cmenta-
rza naleşy przeprowadziń badania geolo-
giczne zgodnie z przepisami określonymi 

dla terenów przewidzianych pod cmenta-
rze. 

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZP usta-
la siň: 
1) teren przeznacza siň pod zieleń urzņdzonņ, 
2) dopuszcza siň lokalizowanie: 

a) małej architektury parkowej, 
b) ścieşek spacerowych i rowerowych, 
c) boisk i placów zabaw, 
d) tymczasowych obiektów budowlanych: 

takich jak pawilon gastronomiczny, 
urzņdzenia rozrywkowe itp., przezna-
czonych dla organizowania festynów, 
kiermaszów i imprez sezonowych, 

3) zieleń istniejņcņ naleşy zachowań oraz do-
konań nowych nasadzeń, 

4) dopuszcza siň lokalizowanie podziemnej in-
frastruktury technicznej,  

5) z uwagi na połoşenie terenu lub jego czňści 
w obrňbie: 
a) strefy „B” ochrony konserwatorskie 

obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 2, 

b) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej 
obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. pkt 3, 

c) obszaru Parku Krajobrazowego „Dolina 
Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy odrňb-
ne, ustalone dla tego Parku,  

d) strefy uciņşliwości cmentarza obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 2 pkt 
12. 

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 ZP usta-
la siň: 
1) teren przeznacza siň pod zieleń urzņdzonņ, 
2) dopuszcza siň lokalizowanie: 

a) budynku przeznaczonego dla urzņdzenia 
świetlicy wiejskiej o wysokości jednej 
kondygnacji, lecz nie wyşszy niş do 9 m, 
liczņc od poziomu terenu do najwyşszej 
krawňdzi dachu, z dachem stromym 
wielospadowym o połaciach symetrycz-
nie nachylonych pod kņtem 300−450, 
krytych dachówkņ ceramicznņ lub mate-
riałem dachówkopodobnym w kolorze 
ceglastym, 

b) ścieşek spacerowych i rowerowych,  
c) boisk i placów zabaw, 
d) małej architektury parkowej, 
e) tymczasowych obiektów budowlanych: 

takich jak pawilon gastronomiczny, 
urzņdzenia rozrywkowe itp., przezna-
czonych dla organizowania festynów, 
kiermaszów i imprez sezonowych,  

f) podziemnej infrastruktury technicznej,  
3) budynki i obiekty wymienione w pkt 2 lit a), 

d) i e) naleşy lokalizowań z zachowaniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy wyno-
szņcych 6 m od linii rozgraniczajņcych dro-
gi oznaczonej symbolem 1 KD107297 − L 
oraz drogi oznaczonej symbolem 3 KDw,  

4) maksymalna powierzchnia budynku świe-
tlicy nie moşe przekroczyń 15% powierzch-
ni terenu oraz naleşy zachowań minimum 
30% powierzchni biologicznie czynnej,  
z zastrzeşeniem wymienionym w pkt 5, 
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5) w przypadku lokalizowania tymczasowych 
obiektów wymienionych w lit. e) ustalenia 
zawarte w pkt 4 nie obowiņzujņ,  

6) z uwagi na połoşenie terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. pkt 3.  

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 ZP usta-
la siň: 
1) teren przeznacza siň pod zieleń urzņdzonņ, 
2) dopuszcza siň lokalizowanie małej architek-

tury, ścieşek spacerowych i rowerowych, 
3) z uwagi na połoşenie terenu w strefie 

„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3. 

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 ZL usta-
la siň: 
1) teren przeznacza siň pod las, 
2) dopuszcza siň lokalizowanie ścieşek space-

rowych i rowerowych. 
3) z uwagi na połoşenie terenu: 

a) w strefie „OW” ochrony konserwator-
skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

b) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

12. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 RP usta-
la siň: 
1) teren przeznacza siň pod uprawy polowe i 

łņki oraz pod uprawy plantacyjne i sadow-
nicze 

2) dopuszcza siň lokalizowanie: 
a) wewnňtrznych dróg gospodarczych o 

szerokości w liniach rozgraniczajņcych 
minimum 6 m, 

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicz-
nej, 

3) z uwagi na połoşenie terenu: 
a) w strefie „OW” ochrony konserwator-

skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

b) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

13. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 RP usta-
la siň: 
1) teren przeznacza siň pod uprawy polowe i 

łņki oraz pod uprawy plantacyjne i sadow-
nicze, 

2) dopuszcza siň lokalizowanie: 
a) wewnňtrznych dróg gospodarczych o 

szerokości w liniach rozgraniczajņcych 
minimum 6 m,  

b) sieci i urzņdzeń infrastruktury technicz-
nej, 

3) z uwagi na połoşenie terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3. 

14. Dla terenu oznaczonego symbolem 1-2 Ws 
ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod rów melioracyjny 

stanowiņcy urzņdzenie melioracji szczegól-
nych nr R-D 1,  

2) dopuszcza siň zarurowanie rowów melio-
racyjnych wyłņcznie dla potrzeb urzņdzenia 

wjazdu na tereny sņsiadujņce i za zgodņ za-
rzņdcy rowów, 

3) z uwagi na połoşenie terenu:  
a) w strefie „OW” ochrony konserwator-

skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

b) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

15. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 Ws usta-
la siň: 
1) teren przeznacza siň pod rów melioracyjny 

stanowiņcy urzņdzenie melioracji szczegól-
nych nr R-D 2, 

2) dopuszcza siň zarurowanie rowu meliora-
cyjnego dla potrzeb urzņdzenia wewnňtrz-
nej drogi dojazdowej, za zgodņ zarzņdcy 
rowów, 

3) z uwagi na połoşenie terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3, 

16. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 Ws usta-
la siň:  
1) teren przeznacza siň pod zbiornik wodny – 

staw stanowiņcy integralnņ czňśń terenu 
oznaczonego symbolem 1 ZP, z zastrzeşe-
niem zawartym w § 3 ust. 1 pkt 7, 

2) dopuszcza siň zmianň przebiegu linii roz-
graniczajņcych w celu regulacji brzegów 
tego zbiornika, 

3) ewentualne zmniejszenie lub zwiňkszenie 
powierzchni zbiornika w wyniku regulacji 
brzegów moşe odbyń siň kosztem lub na 
rzecz powierzchni terenu oznaczonego 
symbolem 1 ZP, 

4) dopuszcza siň lokalizowanie pomostów, 
wysepek itp. elementów, 

5) dopuszcza siň uşytkowanie stawu jako 
zbiornika retencyjnego dla wód opado-
wych odprowadzanych z terenów sņsied-
nich,  

6) z uwagi na połoşenie terenu: 
a) w strefie „B” ochrony konserwatorskie 

obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 2, 

b) w strefie „OW” ochrony konserwator-
skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

c) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ  przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

17. Dla terenu oznaczonego symbolem E ustala 
siň: 
1) teren przeznacza siň pod elektroenerge-

tycznņ infrastrukturň technicznņ − stacje 
transformatorowe, 

2) dopuszcza siň lokalizacjň stacji kontenero-
wych, z zaleceniem kubaturowych muro-
wanych, o dachach stromych krytych da-
chówkņ lub materiałem dachówkopodob-
nym, 

3) w przypadku rezygnacji z lokalizacji którejś 
ze stacji transformatorowej, teren dopusz-
cza siň przeznaczyń na cele identyczne jakie 
sņsiadujņ z tym terenem, 
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4) dopuszcza siň, w przypadkach wynikajņ-
cych z faktycznego zapotrzebowania po-
wierzchni działki pod stacjň transformato-
rowņ, zmniejszenie terenu na rzecz po-
wierzchni terenu przylegajņcego, 

5) z uwagi na połoşenie terenu: 
a) w strefie „OW” ochrony konserwator-

skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

b) w obszarze Parku krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

18. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KD 1607 
− Z ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod powiatowņ drogň 

publicznņ klasy zbiorczej, 
2) drodze, na odcinku przebiegajņcym w stre-

fie „B” ochrony konserwatorskiej, naleşy 
nadań szerokośń jak pokazano na rysunku 
planu, natomiast na odcinku poza tņ strefņ 
szerokośń minimum 20 m, 

3) naleşy zachowań historycznņ nawierzchniň 
brukowņ jezdni, której zasiňg  wskazano na 
rysunku planu, a w przypadku remontu 
drogi nawierzchniň brukowņ naleşy wpro-
wadziń na całej szerokości jezdni, 

4) naleşy zachowań zabytkowy szpaler drzew, 
którego usytuowanie wskazano na rysunku 
planu,   

5) w obrňbie drogi naleşy wprowadziń: 
a) jezdniň o dwóch pasach ruchu, szeroko-

ści minimum 7 m, 
b) obustronnie chodniki o szerokości mi-

nimum 1,5 m, 
c) minimum jednostronnie trawniki ze 

szpalerem drzew, 
6) dopuszcza siň lokalizowanie:  

a) ścieşki rowerowej,  
b) zatok parkingowych i autobusowych 

wraz z przystankami, 
c) podziemnej infrastruktury technicznej, 

7) z uwagi na połoşenie terenu: 
a) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 

obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 2,   

b) w strefie „OW” ochrony konserwator-
skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3. 

19. Dla drogi oznaczonej symbolem 1 KD 107297 
– L ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod gminnņ drogň 

publicznņ klasy lokalnej, 
2) drodze naleşy nadań szerokośń 12 m w li-

niach rozgraniczajņcych, 
3) dopuszcza siň lokalizowanie: 

a) ścieşki rowerowej,  
b) zatok parkingowych i autobusowych 

wraz z przystankami, 
c) podziemnej infrastruktury technicznej. 

4) z uwagi na połoşenia terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3. 

20. Dla drogi oznaczonej symbolem 2 KD 107297 
– L ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod gminnņ drogň 

publicznņ klasy lokalnej, 

2) drodze naleşy nadań szerokośń 12 m w li-
niach rozgraniczajņcych, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie:  
a) ścieşki rowerowej, 
b) zatok parkingowych,  
c) podziemnej infrastruktury technicznej, 

4) dopuszcza siň zarurowanie rowu meliora-
cyjnego nr R-D 2 w czňści zlokalizowanej w 
obrňbie terenu drogi pod warunkiem uzy-
skania zgody zarzņdzajņcego rowami, 

5) z uwagi na połoşenie terenu:  
a) w strefie „OW” ochrony konserwator-

skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

b) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

21. Dla drogi oznaczonej symbolem KD 1071 – L 
ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod gminnņ drogň 

publicznņ klasy lokalnej, 
2) drodze naleşy nadań szerokośń w liniach 

rozgraniczajņcych jak pokazano na rysunku 
planu, 

3) naleşy zachowań zabytkowy szpaler drzew, 
którego usytuowanie wskazano na rysunku 
planu,   

4) dopuszcza siň lokalizowanie:  
a) ścieşki rowerowej,  
b) zatok parkingowych,  
c) podziemnej infrastruktury technicznej. 

5) z uwagi na połoşenie terenu:  
a) w strefie „OW” ochrony konserwator-

skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

b) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

22. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 KDw 
ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod wewnňtrznņ dro-

gň dojazdowņ, 
2) drodze naleşy nadań szerokośń w liniach 

rozgraniczajņcych wynoszņcņ minimum  
10 m, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie: 
a) ścieşki rowerowej,  
b) zatok parkingowych,  
c) podziemnej infrastruktury technicznej, 

4) z uwagi na połoşenia terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3. 

23. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 KDw 
ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod wewnňtrznņ dro-

gň dojazdowņ, 
2) drodze naleşy nadań szerokośń w liniach 

rozgraniczajņcych wynoszņcņ minimum 8 
m, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie:  
a) ścieşki rowerowej,  
b) zatok parkingowych,  
c) podziemnej infrastruktury technicznej, 

4) dopuszcza siň, w przypadkach istniejņcego 
w dniu wejścia w şycie uchwały, zagospo-
darowania terenu uniemoşliwiajņcego zre-
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alizowanie ustaleń, o których mowa w pkt 
2 i 3, odstņpienie od tych ustaleń, 

5) z uwagi na połoşenie terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3. 

24. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 KDw 
ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod wewnňtrznņ dro-

gň dojazdowņ, 
2) drodze naleşy nadań szerokośń w liniach 

rozgraniczajņcych wynoszņcņ minimum 10 m, 
3) dopuszcza siň lokalizowanie: 

a) ścieşki rowerowej, 
b) zatok parkingowych, 
c) podziemnej infrastruktury technicznej, 

4) dopuszcza siň, w przypadkach istniejņcego 
w dniu wejścia w şycie uchwały, zagospo-
darowania terenu uniemoşliwiajņcego zre-
alizowanie ustaleń, o których mowa w  
pkt 2 i 3, odstņpienie od tych ustaleń, 

5) z uwagi na połoşenie terenu w strefie 
„OW” ochrony konserwatorskiej obowiņzu-
jņ ustalenia określone w § 3 ust. 3 pkt 3. 

25. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 KDw 
ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod wewnňtrznņ dro-

gň dojazdowņ,  
2) drodze naleşy nadań szerokośń w liniach 

rozgraniczajņcych wynoszņcņ minimum  
10 m, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie:  
a) ścieşki rowerowej,  
b) zatok parkingowych, 
c) podziemnej infrastruktury technicznej, 

4) dopuszcza siň odstņpienie od realizacji pla-
cu manewrowego w przypadku włņczenia 
do drogi dróg wewnňtrznych lokalizowa-
nych na terenie oznaczonym symbolem 
3MN pozwalajņcego na umoşliwienie ru-
chu kołowego bez koniczności zawracanie 
samochodów drodze,  

5) w przypadku zaniechania budowy placu 
manewrowego, o którym mowa w pkt 4, 
czňśń jego powierzchni niestanowiņcej 
drogi włņczyń do terenu oznaczonego 
symbolem 3 MN, 

6) z uwagi na połoşenie terenu: 
a) w strefie „OW” ochrony konserwator-

skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3,  

b) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla tego Parku. 

26. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 – 2 KPj 
ustala siň: 
1) teren przeznacza siň pod wewnňtrzny ciņg 

pieszo-jezdny, 
2) ciņgowi pieszo-jezdnemu naleşy nadań sze-

rokośń w liniach rozgraniczajņcych, jak 
określono na rysunku planu, 

3) dopuszcza siň lokalizowanie podziemnej in-
frastruktury technicznej, 

4) z uwagi na połoşenie  terenu:  
a) w strefie „B” ochrony konserwatorskiej 

obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 2, 

b) w strefie„OW” ochrony konserwator-
skiej obowiņzujņ ustalenia określone w 
§ 3 ust. 3 pkt 3, 

c) w obszarze Parku Krajobrazowego „Do-
lina Bystrzycy” obowiņzujņ przepisy od-
rňbne, ustalone dla Parku. 

27. Dla terenu oznaczonego symbolem KS ustala 
siň: 
1) teren przeznacza siň pod parking, 
2) dopuszcza siň lokalizowanie podziemnej in-

frastruktury technicznej, 
3) z uwagi na połoşenie terenu w obrňbie: 

a) strefy „B” ochrony konserwatorskiej 
obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 2, 

b) strefy „OW” ochrony konserwatorskiej 
obowiņzujņ ustalenia określone w § 3 
ust. 3 pkt 3, 

c) Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzy-
cy” obowiņzujņ przepisy odrňbne usta-
lone dla Parku. 

§ 5 

Ustalenia końcowe 

1. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Miňkinia. 

2. Uchwała wchodzi w şycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Dolnoślņskiego. 
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Dziennik Urzňdowy 
Województwa Dolnoślņskiego Nr 135 – 15949 – Poz.  2762 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Gminy Miękinia nr XXXVII/376/09 
z dnia 26 czerwca 2009 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Gminy Miękinia nr XXXVII/376/09 
z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie sposobu realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego obszaru położonego w obrębie wsi Gałów inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,  
które należą do zadań własnych gminy, oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach  
                                                                           publicznych 
 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy Miňkinia rozstrzyga, co nastňpuje: 
 
1. Wykaz zadań własnych z zakresu infrastruktury technicznej, które wynikajņ z ustaleń planu miejsco-

wego, obejmuje: 
 

 
 
2. Zadania inwestycyjne wynikajņce z ustaleń planu miejscowego, które naleşņ do zadań własnych gmi-

ny, naleşy: 
1) realizowań w oparciu o przepisy odrňbne regulujņce procesy inwestycyjne zakresie przygotowa-

nia, finansowania i realizacji, 
2) wprowadziń do wieloletniego planu finansowego Gminy Miňkinia. 

3. Zasady finansowania zapisanych w planie inwestycji, które naleşņ do zadań własnych gminy: 
1) z budşetu gminy zgodnie z uchwałņ budşetowņ, 
2) z programów Unii Europejskiej, 
3) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
4) z obligacji komunalnych, 
5) z udziału inwestorów zewnňtrznych na podstawie przepisów odrňbnych, 
6) z innych środków zewnňtrznych. 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Gminy Miękinia nr XXXVII/376/09 
z dnia 26 czerwca 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĘCIE 

w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania  
                                     przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Gałów 
 
W nawiņzaniu do art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, ze zmianami) Rada Gminy Miňkinia rozpatruje w nastňpujņcy 
sposób uwagň nieuwzglňdnionņ przez Wójta Gminy Miňkinia: 
 
Nie uwzglňdnia siň uwagi Państwa Agnieszki i Marka Goch z dnia 21.04.2009 r., złoşonej do wyłoşonego, 
zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) ww. projektu planu, wnioskujņ o przeznaczenie działki rolnej nr ewiden-
cyjny 12 w Gałowie na cele budowlane oraz wskazujņ, şe przeznaczenie sņsiadujņcych działek rolnych 
na działki pod zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ utrudni dotychczasowe jej uşytkowanie.  

Uzasadnienie: 

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 70, 
poz. 717, ze zmianami) w art. 20 ust. 1 zobowiņzuje radnych do podjňcia uchwały po stwierdzeniu zgod-
ności uchwalanego planu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy, natomiast wnioskowane w złoşonej uwadze przeznaczenie działki rolnej na cele budowlane jest 
niezgodne z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Miňkinia uchwalonego uchwałņ nr XLVIII/368/2006 Rady Gminy Miňkinia z dnia 31 sierpnia 2006 r., które 
przedmiotowņ działkň przeznaczajņ na cele pól, łņk i pastwisk z zakazem realizacji nowej zabudowy 
z wyjņtkiem:  
a) zabudowy zagrodowej, dla której wydano prawomocne decyzje, w tym decyzje o pozwoleniu na bu-

dowň, 
b) zabudowy zagrodowej na terenach gospodarstw wielkoobszarowych, których powierzchnia jest nie 

mniejsza niş średnia wielkośń gospodarstwa w gminie, 
c) obiektów usługowych w pasie terenu o szerokości do 100 m przyległym do głównych tras komunika-

cji kołowej. 
Poniewaş dla przedmiotowej działki nie wydano şadnej decyzji wiņşņcej, działka ta nie naleşy do gospo-
darstwa wielkoobszarowego o powierzchni nie mniejszej niş średnia wielkośń gospodarstwa w gminie 
określona w wysokości 8,2 ha (Rozdział I Uwarunkowania; pkt 3. Stan środowiska; p.pkt 3.1. Rolnicza 
przestrzeń produkcyjna ww. studium) oraz nie leşy przy głównej trasie komunikacji kołowej, stwierdza 
siň, şe wyjņtki te nie dotyczņ przedmiotowej działki, a zatem wniesiona uwaga nie moşe byń uwzglňd-
niona. 
Nie uwzglňdnia siň równieş uwagi dotyczņcej wystņpienia utrudnienia dotychczasowego rolniczego 
uşytkowania przedmiotowej działki spowodowanego planowanym przeznaczeniem sņsiadujņcych dzia-
łek na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, poniewaş planowana zabudowa nie stanowi, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, inwestycji oddziałujņcej na środowisko, a ewentualny wpływ na tereny 
sņsiadujņce prowadzonej obecnie na przedmiotowej działce produkcji rolnej nie wystņpi, bowiem odle-
głośń planowanej zabudowy wyniesie co najmniej 16 m i prowadzone prace zwiņzane z uprawņ pól nie 
bňdņ miały negatywnego wpływu na obszar zamieszkiwania. 
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