
 

 

UCHWAŁA NR XIII/104/2012 

RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Jakuszowa  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 4 ust. 2 ustawy 

z dnia 25 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 

ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz usta-

wy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. 

U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) oraz w nawiązaniu do 

uchwały nr XXXIV/208/2006 Rady Gminy Paszowice 

z dnia 17 października 2006 r. w sprawie przystąpie-

nia do sporządzenia miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego wsi Jakuszowa, po stwierdze-

niu zgodności projektu planu z ustaleniami studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-

strzennego gminy Paszowice, uchwalonego uchwałą 

nr XXVIII/166/2001 z dnia 27 listopada 2001 r.  

(z późn. zm.), Rada Gminy Paszowice uchwala, co 

następuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Ustalenia ogólne  

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego MPZP JAKUSZOWA obejmujący 

obszar we wsi Jakuszowa, zwany dalej planem, które-

go obowiązujące ustalenia o przeznaczeniu, warun-

kach zabudowy i zagospodarowania terenu zostają 

wyrażone w postaci:  

1) rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniej-

szej uchwały, z podziałem na następujące części:  

a) załącznik nr 1A w skali 1 : 1000, obejmujący 

centralną, zainwestowaną część wsi (część A),  

b) załącznik nr 1B w skali 1 : 1000, obejmujący 

północną część wsi wskazaną do zainwestowa-

nia (część B),  

c) załącznik nr 1C w skali 1 : 1000, obejmujący 

południową część wsi wskazaną do zainwesto-

wania (część C),  

d) załącznik nr 1D w skali 1 : 2000, obejmujący 

pozostałą część obrębu (część D);  

2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 

rozdziale;  

3) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 

oraz zasad zagospodarowania terenu określonych 

w rozdziale II niniejszej uchwały;  

4) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

określonych w rozdziale III niniejszej uchwały;  

5) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego określonych w rozdziale IV niniejszej 

uchwały;  

6) przepisów końcowych określonych w rozdziale V 

niniejszej uchwały.  

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są:  

1) załącznik nr 1 − rysunek planu, obowiązujący 

w zakresie:  

a) granicy obszaru objętego planem,  

b) funkcji terenów,  

c) linii rozgraniczających tereny o różnych funk-

cjach lub zasadach zagospodarowania,  

d) linii zabudowy,  

e) granicy strefy „A” ścisłej ochrony konserwator-

skiej,  

f) granicy strefy „OW” obserwacji archeologicznej;  

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnięcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag wniesionych do projektu planu;  

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnięcie o sposobie reali-

zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
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własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  

§ 2. Słowniczek  

Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 

mowa o:  

1) RYSUNKU PLANU − należy przez to rozumieć 

rysunki w skali 1 : 1000 oraz rysunek w skali  

1 : 2000 rozpatrywane łącznie − stanowiące za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały;  

2) USTAWIE − należy przez to rozumieć ustawę 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717 z późn. zm.);  

3) TERENIE − należy przez to rozumieć obszar 

ograniczony na rysunku planu liniami rozgrani-

czającymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie 

z oznaczeniami graficznymi określonymi w le-

gendzie;  

4) FUNKCJI WIODĄCEJ − należy przez to rozu-

mieć formy zagospodarowania, określone dla da-

nego terenu, realizowane wg następujących zasad 

(o ile ustalenia zawarte w § 4 niniejszej uchwały 

nie stanowią inaczej):  

a) realizacja, potrzeby i wymagania określone 

dla funkcji wiodącej muszą być spełnione 

priorytetowo przed wymaganiami innych 

form zagospodarowania,  

b) na danym terenie takie formy zagospodaro-

wania należy zrealizować w ilości przynajm-

niej 70% sumy powierzchni wewnętrznej pro-

jektowanych obiektów lub 70% powierzchni 

działki,  

c) w przypadku inwestycji prowadzonych w ist-

niejących obiektach dopuszcza się utrzymanie 

dotychczasowej funkcji pod warunkiem za-

chowania następujących zasad:  

− dopuszcza się tylko przebudowę, odbudo-

wę oraz remont istniejących obiektów,  

− rozbudowę dopuszcza się wyłącznie o czę-

ści służące komunikacji tj.: wejścia, klatki 

schodowe, wiatrołapy, przejścia itp. lub czę-

ści obiektu mające na celu spełnienie wymo-

gów aktualnych przepisów prawa, właści-

wych dla danego rodzaju inwestycji − jednak 

nie więcej niż o 10% powierzchni wskazanej 

pod dany rodzaj zainwestowania;  

5) FUNKCJI UZUPEŁNIAJĄCEJ − należy przez to 

rozumieć formy zagospodarowania, dopuszczone 

dla danego terenu, realizowane wg następujących 

zasad (o ile ustalenia zawarte w § 4 niniejszej 

uchwały nie stanowią inaczej):  

a) w formie funkcji wbudowanej na maksymal-

nie 30% sumy powierzchni wewnętrznej pro-

jektowanego obiektu,  

b) w formie zainwestowania niekubaturowego na 

maksymalnie 30% powierzchni działki,  

c) w formie osobnego budynku o powierzchni 

wewnętrznej stanowiącej nie więcej niż 30% 

sumy powierzchni wszystkich budynków lo-

kalizowanych na działce,  

powyższe parametry należy liczyć łącznie dla 

wszystkich funkcji uzupełniających;  

6) FUNKCJI WBUDOWANEJ – należy przez to 

rozumieć funkcję uzupełniającą, dla której wyklu-

cza się realizację w formie osobnego budynku;  

7) MIESZKALNICTWIE I USŁUGACH 

ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ RUCHU 

TURYSTYCZNEGO − należy przez to rozumieć 

działalność związaną z obsługą ruchu turystyczne-

go i wypoczynkiem tj. pensjonaty, hotele, motele, 

domy wycieczkowe, schroniska, schroniska mło-

dzieżowe, restauracje, zajazdy itp.;  

8) MIESZKALNICTWIE POWIĄZANYM Z 

PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ − należy 

przez to rozumieć mieszkanie właściciela podmio-

tu gospodarczego albo stróża lub nadzoru tech-

nicznego (o ile działalność wymaga całodobowego 

nadzoru), zlokalizowane w tym samym budynku 

lub budynku odrębnym, przy czym łączna po-

wierzchnia mieszkalna nie może przekraczać 30% 

łącznej powierzchni użytkowej wykorzystywanej 

na cele działalności gospodarczej (o ile ustalenia 

zawarte w § 4 niniejszej uchwały nie stanowią ina-

czej);  

9) USŁUGACH AGROTURYSTYCZNYCH − na-

leży przez to rozumieć formę turystyki związaną 

z wypoczynkiem na wsi obejmującą różnego ro-

dzaju usługi, w tym np.: zakwaterowanie, wyży-

wienie, rekreację i wypoczynek powiązany 

z pobytem na wsi, prowadzoną w gospodar-

stwach rolnych, w skład których wchodzą między 

innymi budynki mieszkalne, inwentarskie 

i gospodarcze;  

10) USŁUGACH LUB PRODUKCJI 

NIEUCIĄŻLIWEJ – należy przez to rozumieć 

usługi lub produkcję nie zaliczone do przedsię-

wzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

dowisko;  

11) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy 

przez to rozumieć usługi zdrowia i opieki spo-

łecznej, kultury, kultu religijnego oraz oświaty 

i wychowania a także usługi administracji;  

12) USŁUGACH KOMERCYJNYCH – należy przez 

to rozumieć aktywność gospodarczą o charakte-

rze usługowym, z wykluczeniem usług podsta-

wowych oraz usług sportu i rekreacji;  

13) KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ − należy 

przez to rozumieć drogi niepubliczne, dojazdy do 

poszczególnych działek oraz obiektów o szeroko-

ści minimalnie 4,5 m (o ile ustalenia zawarte w § 5 

niniejszej uchwały nie stanowią inaczej), dojścia 

oraz inne elementy komunikacji w szczególności: 

place manewrowe, miejsca parkingowe, parkingi, 
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chodniki wraz z zielenią obiektami małej archi-

tektury oraz niezbędną infrastrukturą, przy czym 

budowa i utrzymanie ww. terenu należy do za-

rządcy;  

14) NIEPRZEKRACZALNEJ LINII ZABUDOWY 

− należy przez to rozumieć linię, której elewacja 

nie przekroczy od strony określonej w planie po 

zewnętrznym obrysie ściany projektowanego bu-

dynku, przy czym powyższa zasada nie dotyczy:  

a) części budynku, które w całości znajdują się 

pod ziemią oraz infrastruktury technicznej,  

b) części wystających przed elewację tj.: balko-

ny, wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz 

innych części budynku pod warunkiem, że 

powyższe elementy nie będą zlokalizowane 

niżej niż 3,5 m i jednocześnie ww. elementy 

nie przekroczą określonej w planie linii zabu-

dowy o więcej niż 2 m w kierunku drogi,  

c) schodów do budynku, pochylni itp. dopuszcza 

się odstępstwo od określonej na rysunku planu 

linii zabudowy o maksymalnie 1,2 m w kie-

runku drogi,  

Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących bu-

dynków, dla których dopuszcza się zachowa-

nie dotychczasowej linii zabudowy, przy 

czym w przypadku rozbudowy szerokość 

elewacji wzdłuż dotychczasowej linii zabu-

dowy nie może powiększyć się o więcej niż 

30% dotychczasowej szerokości (o ile przepi-

sy odrębne nie stanowią inaczej). W  przy-

padku przekroczenia 30% należy zachować 

linię zabudowy określoną w planie;  

15) DOMINANCIE − należy przez to rozumieć część 

obiektu, która ze względu na rozmiary, kształt oraz 

reprezentacyjną formę dominuje nad pozostałą czę-

ścią budynku. Dopuszcza się realizację dominanty 

na maksymalnie 15% powierzchni dachu (liczonej 

w rzucie) oraz odstępstwo dla tego elementu od pa-

rametru dotyczącego wysokości obiektów o mak-

symalnie 5 m (o ile ustalenia zawarte w § 4 niniej-

szej uchwały nie stanowią inaczej);  

16) URZĄDZENIACH I OBIEKTACH 

POMOCNICZYCH − należy przez to rozumieć 

obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

wyposażenia technicznego, elementów komuni-

kacji tj.: dojścia, parkingi, garaże itp. oraz inne 

urządzenia i obiekty zapewniające możliwość 

prawidłowego funkcjonowania obiektów zgodnie 

z funkcją wiodącą lub uzupełniającą terenu;  

17) POWIERZCHNI ZABUDOWY − należy przez 

to rozumieć powierzchnię jaką zajmuje budynek 

wraz z konstrukcją ociepleniem oraz innymi ele-

mentami budynku, na styku z powierzchnią tere-

nu w stosunku do powierzchni działki. Dla istnie-

jącej zabudowy przekraczającej określony w § 3 

niniejszej uchwały poziom parametru dopuszcza 

się odstępstwo od powyższej zasady jednak tylko 

dla rozbudowy o części służące komunikacji tj.: 

wejścia, klatki schodowe, wiatrołapy, przejścia, 

łączniki itp. lub części obiektu mające na celu 

spełnienie wymogów aktualnych przepisów pra-

wa, właściwych dla danego rodzaju inwestycji 

jednak nie więcej niż o 15% dotychczasowej po-

wierzchni zabudowy;  

18) WYSOKOŚCI BUDYNKU − należy przez to ro-

zumieć odległość od najwyższej kalenicy dachu 

(bez anten, kominów itp.) do naturalnej powierzch-

ni gruntu w najniżej położonej części budynku.  

Rozdział 2 

ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA 

ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASADY 

ZAGOSPODAROWANIA TERENU  

§ 3. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ła-

du przestrzennego  

1. O ile przepisy § 4 niniejszej uchwały oraz sto-

sowne przepisy prawa nie stanowią inaczej − na całym 

obszarze objętym planem obowiązują następujące zasa-

dy: 

1) w zakresie estetyki zabudowy:  

a) nowa zabudowa powinna harmonizować z ota-

czającym krajobrazem,  

b) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-

dycję architektoniczno-budowlaną;  

2) w zakresie powierzchni zabudowy:  

a) na obszarze, na którym przewiduje się lokaliza-

cje inwestycji dopuszcza się maksymalnie 35% 

powierzchni zabudowy,  

b) na każdej działce (za wyjątkiem działek wska-

zanych na komunikację oraz urządzenia infra-

struktury technicznej) należy zapewnić mini-

mum 50% powierzchni biologicznie czynnej;  

3) w zakresie parametrów dachów:  

a) dach dwuspadowy lub czterospadowy o jedna-

kowym kącie nachylenia połaci 40−55° lub 

dach mansardowy o tradycyjnych dla regionu 

kątach nachylenia połaci, bez mijających się 

połaci i kalenic,  

b) dach kryty dachówką ceramiczną lub betonową 

w kolorze czerwonym tradycyjnym,  

c) w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się od-

stępstwo od ww. zasad dla takich elementów jak 

np. tarasy,  

d) powyższe zasady nie dotyczą obiektów wpisa-

nych do rejestru zabytków oraz wpisanych do wo-

jewódzkiej ewidencji zabytków, dla których nale-

ży stosować wytyczne określone w stosownych 

przepisach;  

4) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy ustala się 

nieprzekraczalne linie zabudowy, określone na ry-

sunku planu, w przypadku braku oznaczenia na ry-

sunku planu linii zabudowy, przy lokalizacji budyn-

ków lub ich części należy zachować następujące nie-
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przekraczalne linie zabudowy (o ile przepisy zawarte 

w § 4 niniejszej uchwały nie stanowią inaczej):  

a) 4 m od linii rozgraniczającej tereny komunika-

cji wewnętrznej,  

b) 3 m od pozostałych granic działki (nie dotyczy 

zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej),  

c) 5 m od osi linii elektroenergetycznych średnie-

go napięcia (dotyczy budynków mieszkalnych 

lokalizowanych w pobliżu istniejących linii 

elektroenergetycznych),  

d) 10 m od granicy użytku oznaczonego we wła-

ściwej ewidencji jako grunt leśny (wyjątek sta-

nowią obiekty związane z gospodarką leśną);  

5) w zakresie lokalizacji miejsc postojowych, należy 

zapewnić ich niezbędną ilość na następujących za-

sadach:  

a) dla mieszkalnictwa − minimalnie 1 miejsce po-

stojowe/1 mieszkanie,  

b) dla obiektów związanych z obsługą ruchu tury-

stycznego oraz usług agroturystycznych − mi-

nimalnie 1 miejsce postojowe/4 łóżka,  

c) dla usług − minimalnie 1 miejsce postojowe 

/50 m
2 
powierzchni użytkowej,  

d) dla usług niekubaturowych − minimalnie  

1 miejsce/10 osób odwiedzających,  

wszystkie niezbędne miejsca postojowe należy 

zlokalizować na posesji własnej inwestora lub 

w liniach rozgraniczających dróg (na zasadach 

określonych przez zarządcę drogi);  

6) w zakresie wód powierzchniowych (w tym rów-

nież rowów) należy zachować następujące zasady:  

a) dla terenów graniczących z wodami powierzch-

niowymi dopuszcza się lokalizację urządzeń 

melioracyjnych, drenażu oraz innych urządzeń 

mających na celu skuteczne odprowadzenie 

wód opadowych oraz ochronę przed zalewa-

niem i podtapianiem,  

b) dla terenów bezpośrednio sąsiadujących 

z wodami powierzchniowymi (w tym rowami 

wchodzącymi w skład działek budowlanych, 

rolnych i komunikacji) należy zachować pas 

min. 3 m wolny od zainwestowania, o ile prze-

pisy zawarte w §4 niniejszej uchwały nie sta-

nowią inaczej;  

7) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów – 

nie przewiduje się tymczasowych form zagospoda-

rowania.  

2. O ile przepisy § 5 niniejszej uchwały oraz sto-

sowne przepisy prawa nie stanowią inaczej − na ca-

łym obszarze objętym planem obowiązują następujące 

zasady dotyczące układu komunikacyjnego:  

1) dopuszcza się przekształcenie w kanalizację desz-

czową rowów znajdujących się w liniach rozgrani-

czających dróg − na zasadach określonych przez 

zarządcę cieku;  

2) dopuszcza się lokalizację w liniach rozgraniczają-

cych dróg sieci uzbrojenia technicznego (na zasa-

dach określonych przez właściwego zarządcę drogi);  

3) dopuszcza się na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa przekształcenie komunika-

cji wewnętrznej w komunikację publiczną;  

4) powiązanie z zewnętrznym układem komunikacyj-

nym zgodnie z rysunkiem planu.  

§ 4. Przeznaczenie terenów, parametry  

i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-

darowania terenu oraz zasady i warunki scalania 

i podziału nieruchomości  

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie podle-

gają ograniczeniom określonym w rozdziale IV uchwa-

ły, zawierającym szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.  

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem MN 1.01, dla którego obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 5 dużych jednostek przelicze-

niowych,  

c) lokalizację usług agroturystycznych,  

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

f) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe,  

b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą ru-

chu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa i usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz 

usług komercyjnych nieuciążliwych tylko  

w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− mieszkalnych − maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, przy czym druga jako poddasze 

użytkowe, jednak nie więcej niż 14 m,  

− pozostałych − maksymalnie 12 m,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-
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nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1200 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

25 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN 2.01, MN 2.02, MN 2.03, MN 

2.04, MN 2.05, MN 2.06, MN 2.07, MN 2.08, MN 

2.09, dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 5 dużych jednostek przelicze-

niowych,  

c) lokalizację usług agroturystycznych,  

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

f) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe,  

b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą ru-

chu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa i usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz 

usług komercyjnych nieuciążliwych tylko 

w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− projektowanych mieszkalnych − maksymal-

nie 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie 

więcej niż 15 m,  

− projektowanych pozostałych − maksymalnie 

12 m,  

− istniejących − dopuszcza się zachowanie do-

tychczasowej wysokości,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

22 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązy-

wać do linii rozgraniczających tereny komunika-

cji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do 

prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 

90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  
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− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
,  

e) dla obiektów i terenów wpisanych do rejestru 

zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji za-

bytków podział nieruchomości podlega ograni-

czeniom określonym we właściwej ewidencji.  

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN 3.01, MN 3.02, MN 3.03, MN 

3.04, MN 3.05, MN 3.06 , dla których obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 5 dużych jednostek przelicze-

niowych,  

c) lokalizację usług agroturystycznych,  

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

f) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe,  

b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą ru-

chu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa i usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz 

usług komercyjnych nieuciążliwych tylko 

w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− projektowanych mieszkalnych − maksymal-

nie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym 

trzecia jako poddasze użytkowe, jednak nie 

więcej niż 17 m,  

− projektowanych pozostałych − maksymalnie 

12 m,  

− istniejących − dopuszcza się zachowanie do-

tychczasowej wysokości,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 900 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

20 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
,  

e) dla obiektów i terenów wpisanych do rejestru 

zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji za-

bytków podział nieruchomości podlega ograni-

czeniom określonym we właściwej ewidencji.  

5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem MN 4.01, dla którego obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe,  

b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą ru-

chu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  
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a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa i usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz 

usług komercyjnych nieuciążliwych tylko 

w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− mieszkalnych − maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, jednak nie więcej niż 15 m,  

− pozostałych − maksymalnie 12 m,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku,  

c) przy lokalizacji nowych budynków należy za-

chować nieprzekraczalną linię zabudowy w odle-

głości 6 m od linii rozgraniczającej teren 

MN/KDL 1.01,  

d) w przypadku rezygnacji przez zarządcę z posze-

rzenia drogi dopuszcza się zmniejszenia ww. 

nieprzekraczalnej linii zabudowy do odległości 

określonych w stosownych aktach prawnych 

dotyczących dróg publicznych,  

e) w przypadku rezygnacji z poszerzenia drogi 

KDL 1.01 przez organ do tego upoważniony 

dopuszcza się włącznie terenu MN/KDL 1.01 

do niniejszego terenu i wspólne i z nim zago-

spodarowanie,  

f) dopuszcza się obsługę komunikacyjną przez są-

siedni teren oznaczony symbolem MN/KDL 1.01;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

20 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza się 

minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość fron-

tu 3 m oraz kąt położenia granic działek w sto-

sunku do pasa drogowego nie mniejszy niż  

20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia in-

frastruktury technicznej, dla których dopusz-

cza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szero-

kość frontu 1 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie mniej-

szy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospodaro-

wania nieruchomości przyległej, przy czym 

wydzielona działka nie będzie większa niż  

500 m
2
.  

6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem MN 5.01, dla którego obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 5 dużych jednostek przelicze-

niowych,  

c) lokalizację usług agroturystycznych,  

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

e) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

f) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe,  

b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą ru-

chu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa i usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego oraz 

usług komercyjnych nieuciążliwych tylko 

w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− mieszkalnych − maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, przy czym druga jako poddasze 

użytkowe, jednak nie więcej niż 14 m,  

− pozostałych − maksymalnie 12 m,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku,  

c) wszelkie działania inwestycyjne nie mogą po-

gorszyć stanu cennego siedliska przyrodniczego 

znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie 

terenu;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  
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a) minimalna powierzchnia działki − 1500 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż  

25 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od  

75 do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia in-

frastruktury technicznej, dla których dopusz-

cza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szero-

kość frontu 1 m oraz kąt położenia granic 

działek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem MN/KDL 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzin-

ne − (rezerwa terenowa pod drogę lokalną), za 

zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację urządzeń obsługi mieszkalnictwa 

i usług tj. miejsca postojowe, zieleń towarzy-

sząca z wykluczeniem trwałych obiektów kuba-

turowych oraz trwałych ogrodzeń,  

b) realizację poszerzenia drogi publicznej ozna-

czonej symbolem KDL 1.01,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające –nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) wyklucza się lokalizację trwałych obiektów ku-

baturowych,  

b) w przypadku rezygnacji z poszerzenia drogi 

KDL 1.01 przez organ do tego uprawniony do-

puszcza się włączenie niniejszego terenu  

i wspólne zagospodarowanie z terenem ozna-

czonym symbolem MN 4.01,  

c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną sąsied-

niego terenu oznaczonego symbolem MN 4.01;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

1 m,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego od 20 do 90 stopni.  

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN/MT 1.01, MN/MT 1.02, dla 

których obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą 

ruchu turystycznego,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację mieszkalnictwa i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. pensjonaty, 

usługi gastronomii itp.,  

c) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

e) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-

uciążliwe;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych 

nieuciążliwych tylko w formie funkcji wbudo-

wanej – na zasadach określonych dla funkcji 

uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− mieszkalnych − maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, jednak nie więcej niż 15 m,  

− pozostałych − maksymalnie 12 m,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymalnie 

0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej po-

łożonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

22 m,  
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c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

9. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN/MT 2.01, MN/MT 2.02, 

MN/MT 2.03, dla których obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą 

ruchu turystycznego,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację mieszkalnictwa i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. pensjonaty, 

usługi gastronomii itp.,  

c) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

e) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-

uciążliwe;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych 

nieuciążliwych tylko w formie funkcji wbudo-

wanej – na zasadach określonych dla funkcji 

uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− projektowanych mieszkalnych − maksymal-

nie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym 

trzecia jako poddasze użytkowe, jednak nie 

więcej niż 17 m,  

− projektowanych pozostałych − maksymalnie 

12 m,  

− istniejących − dopuszcza się zachowanie do-

tychczasowej wysokości,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż  

20 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
;  

e) dla obiektów i terenów wpisanych do rejestru 

zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji za-

bytków podział nieruchomości podlega ograni-

czeniom określonym we właściwej ewidencji.  
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10. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MN/U 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz usługi komercyjne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych,  

c) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie prze-

kraczającej 3 dużych jednostek przeliczenio-

wych,  

d) lokalizację usług agroturystycznych,  

e) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

g) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające − mieszkalnictwo i usługi 

związane z obsługą ruchu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa i usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego tyl-

ko w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− mieszkalnych − maksymalnie 2 kondygnacje 

nadziemne, przy czym druga jako poddasze 

użytkowe, jednak nie więcej niż 14 m,  

−  pozostałych − maksymalnie 12 m,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1200 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

25 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych - kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza się 

minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość fron-

tu 3 m oraz kąt położenia granic działek w sto-

sunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 20 

stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospodarowania 

nieruchomości przyległej, przy czym wydzielona 

działka nie będzie większa niż 500 m
2
.  

11. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN/U 2.01, MN/U 2.02, MN/U 

2.03, MN/U 2.04, MN/U 2.05, MN/U 2.06, MN/U 

2.07, MN/U 2.08, MN/U 2.09, MN/U 2.10 dla któ-

rych obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz usługi komercyjne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych,  

c) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 3 dużych jednostek przelicze-

niowych,  

d) lokalizację usług agroturystycznych,  

e) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

g) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające − mieszkalnictwo i usługi 

związane z obsługą ruchu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa i usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego tyl-

ko w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  
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− projektowanych mieszkalnych − maksymal-

nie 2 kondygnacje nadziemne, jednak nie 

więcej niż 15 m,  

− projektowanych pozostałych − maksymalnie 

12 m,  

− istniejących − dopuszcza się zachowanie do-

tychczasowej wysokości,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

22 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
;  

e) dla obiektów i terenów wpisanych do rejestru 

zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji za-

bytków podział nieruchomości podlega ograni-

czeniom określonym we właściwej ewidencji.  

12. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN/U 3.01, MN/U 3.02, MN/U 

3.03, MN/U 3.04, MN/U 3.05, dla których obowiązu-

ją następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo jednorodzinne 

oraz usługi komercyjne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej i bliźniaczej,  

b) lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych,  

c) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 3 dużych jednostek przelicze-

niowych,  

d) lokalizację usług agroturystycznych,  

e) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję,  

f) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

g) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające − mieszkalnictwo i usługi 

związane z obsługą ruchu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa i usług 

związanych z obsługą ruchu turystycznego tyl-

ko w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− projektowanych mieszkalnych − maksymal-

nie 3 kondygnacje nadziemne, przy czym 

trzecia jako poddasze użytkowe, jednak nie 

więcej niż 17 m,  

− projektowanych pozostałych − maksymalnie 

12 m,  

− istniejących − dopuszcza się zachowanie do-

tychczasowej wysokości,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 900 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

20 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  
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− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej,  

− służących poprawie warunków zagospodaro-

wania nieruchomości przyległej, przy czym 

wydzielona działka nie będzie większa niż  

500 m
2
;  

e) dla obiektów i terenów wpisanych do rejestru 

zabytków lub do wojewódzkiej ewidencji za-

bytków podział nieruchomości podlega ograni-

czeniom określonym we właściwej ewidencji.  

13. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MT 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo i usługi zwią-

zane z obsługą ruchu turystycznego,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację mieszkalnictwa i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. pensjonaty, 

schroniska, hotele, usługi gastronomii itp.,  

b) lokalizację urządzeń i obiektów związanych ze 

sportem, rekreacją, wypoczynkiem i turystyką 

tj. kempingi, miejsce biwakowe i inne atrakcje 

turystyczne np. wiatrak - z wykluczeniem urzą-

dzeń i instalacji wykorzystujących do produkcji 

energii elektrycznej energie wiatru,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną dzia-

łalnością,  

b) usługi komercyjne nieuciążliwe;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych 

oraz mieszkalnictwa powiązanego z prowadzo-

ną działalnością − na zasadach określonych dla 

funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 

przy czym trzecia jako poddasze użytkowe, 

jednak nie więcej niż 17 m,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku,  

− dopuszcza się odstępstwo od ww. zasad dla 

takich elementów jak: baszty, wieże, domi-

nanty itp.;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1500 m
2
,  

b) szerokość frontu działki, rozumiana w tym wy-

padku jako maksymalna odległość pomiędzy 

przeciwległymi bokami działki w miejscu loka-

lizacji głównego wjazdu nie będzie węższa niż 

20 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych - kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

14. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MT 2.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo i usługi zwią-

zane z obsługą ruchu turystycznego,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację mieszkalnictwa i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego, tj. pensjonaty, 

schroniska, hotele, usługi gastronomii itp.,  
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b) lokalizację urządzeń i obiektów związanych ze 

sportem, rekreacją, wypoczynkiem i turystyką 

tj. kempingi, miejsce biwakowe i inne atrakcje 

turystyczne np. wiatrak − z wykluczeniem 

urządzeń i instalacji wykorzystujących do pro-

dukcji energii elektrycznej energie wiatru,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną dzia-

łalnością,  

b) usługi komercyjne nieuciążliwe;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych 

oraz mieszkalnictwa powiązanego z prowadzo-

ną działalnością − na zasadach określonych dla 

funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, 

przy czym trzecia jako poddasze użytkowe, 

jednak nie więcej niż 17 m,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku,  

− dopuszcza się odstępstwo od ww. zasad dla 

takich elementów jak: baszty, wieże, domi-

nanty itp.;  

c) obsługa komunikacyjna terenu wyłącznie  

z drogi oznaczonej symbolem KDD 1.03,  

d) w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną − 

wyklucza się ogrzewanie przy zastosowaniu 

węgla i jego pochodnych;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 3000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

30 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

15. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MW 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo wielorodzinne 

(istniejąca zabudowa),  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) przebudowę, rozbudowę oraz remonty istnieją-

cych obiektów oraz lokalizację nowej zabudo-

wy mieszkaniowej wielorodzinnej,  

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

c) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające − usługi komercyjne nie-

uciążliwe;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych 

nieuciążliwych tylko w formie funkcji wbudo-

wanej – na zasadach określonych dla funkcji 

uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− projektowanych mieszkalnych − maksymal-

nie 3 kondygnacje nadziemne, jednak nie 

więcej niż 17 m,  

− projektowanych pozostałych − maksymalnie 12 m, 

− istniejących − jak dotychczas,  

− dopuszcza się dodatkowo kondygnację czę-

ściowo zagłębioną, wyniesioną maksymal-

nie 0,5 m ponad poziom terenu przy najniżej 

położonej części budynku;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1400 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

40 m,  
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c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

16. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem MT/US 1.01, dla którego obowiązu-

ją następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: mieszkalnictwo i usługi zwią-

zane z obsługą ruchu turystycznego oraz usługi 

sportu i rekreacji,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację mieszkalnictwa i usług związanych 

z obsługą ruchu turystycznego tj. pensjonaty, 

hotele, domy wycieczkowe, schroniska, schro-

niska młodzieżowe, restauracje, itp.,  

b) lokalizację usług sportu i rekreacji,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe,  

b) mieszkalnictwo powiązane z prowadzoną dzia-

łalnością;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa powią-

zanego z prowadzoną działalnością oraz usług 

komercyjnych nieuciążliwych tylko w formie 

funkcji wbudowanej − na zasadach określonych 

dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− projektowanych − maksymalnie 17 m,  

− istniejących − dopuszcza się zachowanie do-

tychczasowej wysokości;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 5000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

50 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

17. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem U 1.01, dla którego obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: usługi komercyjne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację obiektów usług komercyjnych nie-

uciążliwych,  

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

c) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  
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2) funkcje uzupełniające − mieszkalnictwo powiązane 

z prowadzoną działalnością;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację mieszkalnictwa powią-

zanego z prowadzoną działalnością tylko  

w formie funkcji wbudowanej − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków − maksymalnie 14 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż  

10 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązy-

wać do linii rozgraniczających tereny komunika-

cji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do 

prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 

90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

18. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem UP 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: usługi podstawowe,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) przebudowę, rozbudowę oraz remonty istnieją-

cych obiektów oraz lokalizację nowych obiek-

tów i urządzeń usług podstawowych,  

b) lokalizację urządzeń i obiektów związanych ze 

sportem, rekreacją, wypoczynkiem i turystyką 

tj. kempingi, miejsce biwakowe i inne atrakcje 

turystyczne np. wiatrak − z wykluczeniem 

urządzeń i instalacji wykorzystujących do pro-

dukcji energii elektrycznej energie wiatru,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe,  

b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą ru-

chu turystycznego;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) dopuszcza się realizację usług komercyjnych 

i mieszkalnictwa i usług związanych z obsługą 

ruchu turystycznego tylko w formie funkcji 

wbudowanej − na zasadach określonych dla 

funkcji uzupełniającej,  

b) wysokość budynków:  

− istniejących − jak dotychczas,  

− projektowanych − maksymalnie 14 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 2000 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

35 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawiązy-

wać do linii rozgraniczających tereny komunika-

cji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone do 

prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 do 

90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza się 

minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość fron-

tu 3 m oraz kąt położenia granic działek w sto-

sunku do pasa drogowego nie mniejszy niż 20 

stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  
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19. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem US/UP 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: usługi sportu i rekreacji oraz 

usługi podstawowe,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację urządzeń związanych ze sportem, 

rekreacją, wypoczynkiem i turystyką,  

b) lokalizację usług podstawowych,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację,  

d) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia;  

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządza-

nia terenu − wysokość budynków − maksymalnie 14 m; 

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 2500 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

50 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

20. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem US 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: usługi sportu i rekreacji,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację urządzeń związanych ze sportem, 

rekreacją, wypoczynkiem i turystyką z wyklu-

czeniem trwałych obiektów kubaturowych,  

b) lokalizację niezbędnych obiektów pomocni-

czych oraz urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym wydzielanie działek pod ww. 

urządzenia,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  

z niezbędną infrastrukturą, w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację;  

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − ze względu na zakaz lokalizacji 

obiektów kubaturowych nie określa sie parametru 

dotyczącego wysokości zabudowy;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 200 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

10 m,  

c) nowe linie podziałów będą harmonijnie nawią-

zywać do linii rozgraniczających tereny komu-

nikacji tj. będą do nich prostopadłe lub zbliżone 

do prostopadłych − kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego wyniesie od 75 

do 90 stopni,  

d) powyższe zasady nie dotyczą działek:  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 4,5 m oraz kąt położenia granic dzia-

łek w stosunku do pasa drogowego nie 

mniejszy niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 3 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualne urządzenia 

infrastruktury technicznej, dla których do-

puszcza się minimalną powierzchnię 1 m
2
, 

szerokość frontu 1 m oraz kąt położenia gra-

nic działek w stosunku do pasa drogowego 

nie mniejszy niż 20 stopni,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

21. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem RM 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z dopusz-

czeniem zabudowy,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 16 – Poz. 1789



a) prowadzenie produkcji rolniczej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 20 dużych jednostek przelicze-

niowych,  

b) przebudowę, rozbudowę i remonty istniejących 

obiektów mieszkalnych i gospodarczych,  

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do 

pól, w tym wydzielanie działek pod ww. dojaz-

dy,  

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym 

rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-

cych na celu skuteczne odprowadzenie wód 

opadowych − na zasadach określonych w od-

powiednich aktach prawa, w szczególności do-

tyczących ochrony gruntów rolnych,  

e) wprowadzanie zieleni, w szczególności na ob-

szarach o niskiej przydatności rolniczej tj. na 

glebach słabych V i VI klasy − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

rolnych,  

f) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia − na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony gruntów rolnych;  

2) funkcje uzupełniające − usługi agroturystyczne;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − wyklucza się lokalizację nowych 

budynków, za wyjątkiem odtworzenia na miejscu 

dawnych budynków,  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

22. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R 1.01, R 1.02, R 1.03, R 1.04, R 

1.05, R 1.06, R 1.07, R 1.08, R 1.09, R 1.10, R 1.11, 

R 1.12, R 1.13, R 1.14, dla których obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenu do celów związanych 

z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudo-

wy,  

b) lokalizację usług agroturystycznych z wyklu-

czeniem trwałej zabudowy − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa,  

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

rolnych,  

c) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do 

pól, w tym wydzielanie działek pod ww. komu-

nikację − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych,  

d) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym 

rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-

cych na celu skuteczne odprowadzenie wód 

opadowych oraz ochronę przed zalewaniem 

i podtapianiem obszarów rolnych oraz sąsied-

nich obszarów zainwestowanych − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

rolnych,  

e) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym urządzeń związanych z ochroną 

przeciwpowodziową − na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony gruntów rolnych,  

f) wprowadzanie zieleni, w szczególności na ob-

szarach o niskiej przydatności rolniczej tj. na 

glebach słabych V i VI klasy − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − dla terenów znajdujących się 

w granicach obszarów zdrenowanych należy ogra-

niczyć wszelkie działania mogące naruszyć system 

drenarski;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

23. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R 2.01, R 2.02, dla których obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się − 

wykorzystywanie terenu do celów związanych 

z ekstensywną gospodarką rolną − na zasadach 

określonych dla rezerwatów przyrody,  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − zagospodarowanie terenu musi 

uwzględniać położenie w istniejącym rezerwacie 

przyrody;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

24. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R 3.01, R 3.02, R 3.03, R 3.04, R 

3.05, R 3.06 R 3.07, R 3.08, R 3.09, R 3.10, R 3.11, 

R 3.12, R 3.13, R 3.14, dla których obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenu do celów związanych 

z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudo-

wy,  
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b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do 

pól, w tym wydzielanie działek pod ww. komu-

nikację − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych,  

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym 

rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-

cych na celu skuteczne odprowadzenie wód 

opadowych oraz ochronę przed zalewaniem 

i podtapianiem obszarów rolnych oraz sąsied-

nich obszarów zainwestowanych − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

rolnych,  

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym urządzeń związanych z ochroną 

przeciwpowodziową − na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony gruntów rolnych;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − dla terenów znajdujących się 

w granicach obszarów zdrenowanych należy ogra-

niczyć wszelkie działania mogące naruszyć system 

drenarski;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

25. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R 4.01, R 4.02, R 4.03, R 4.04, R 

4.05, R 4.06, R 4.07, R 4.08, dla których obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenu do celów związanych 

z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudo-

wy,  

b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dla terenów znajdujących się w granicach ob-

szarów zdrenowanych należy ograniczyć 

wszelkie działania mogące naruszyć system 

drenarski,  

b) w przypadku rezygnacji z poszerzenia drogi 

KDL przez organ do tego uprawniony dopusz-

cza się włączenie do terenu oznaczonego sym-

bolem R 4.07 terenu oznaczonego symbolem 

R/KDL 1.03,  

c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu 

oznaczonego symbolem R 4.07 przez sąsiedni 

teren oznaczony symbolem R/KDL 1.03;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

26. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem R 5.01, dla którego obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenu do celów związanych 

z produkcją rolniczą z wykluczeniem zabudowy,  

b) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych,  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dla terenów znajdujących się w granicach ob-

szarów zdrenowanych należy ograniczyć 

wszelkie działania mogące naruszyć system 

drenarski,  

b) w przypadku rezygnacji z poszerzenia drogi 

KDL przez organ do tego uprawniony dopusz-

cza się włączenie do terenu oznaczonego sym-

bolem R 5.01 terenów oznaczonych symbolami 

R/KDL 1.01 i R/KDL 1.02,  

c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu 

oznaczonego symbolem R 5.01 przez sąsiednie 

tereny oznaczone symbolem R/KDL 1.01 

i R/KDL 1.02,  

d) w rejonach występowania cennych siedlisk 

przyrodniczych należy uwzględnić ograniczenia 

określone w odpowiednich aktach prawa 

w szczególności dotyczących ochrony siedlisk 

w obszarach Natura 2000;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

27. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami RL 1.01, RL 1.02, RL 1.03, RL 

1.04, RL 1.05, dla których obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: tereny rolnicze wskazane do 

zalesienia,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wprowadzanie zieleni leśnej − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa,  

b) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na celu 

pielęgnacje oraz rozwój zieleni leśnej na tym 

terenie,  

c) lokalizację obiektów i urządzeń związanych 

z gospodarką leśną służących udostępnieniu la-

sów dla turystów,  

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa,  

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

rolnych i leśnych,  
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e) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-

nicznego − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych i leśnych;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dla terenów znajdujących się w granicach ob-

szarów zdrenowanych należy ograniczyć 

wszelkie działania mogące naruszyć system 

drenarski,  

b) dopuszcza się w miejscach atrakcyjnych wido-

kowo lokalizowanie obiektów służących udo-

stępnieniu lasów dla turystów tj.: wieże 

i platformy widokowe − na zasadach określo-

nych przez zarządcę terenu oraz zgodnie 

z warunkami określonymi w odpowiednich ak-

tach prawa w szczególności dotyczących grun-

tów leśnych,  

c) zakazuje się wprowadzania trwałych ogrodzeń - 

za wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas 

określony, niedłuższy niż wynikający bezpo-

średnio z konieczności przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych lub służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki zielenią,  

d) dopuszcza się obsługę komunikacyjną dla terenu 

oznaczonego symbolem RL 1.01 przez sąsiedni 

teren oznaczony symbolem RL/KDL 1.01;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

28. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R/KDL 1.01, R/KDL 1.02, R/KDL 

1.03, dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z wyklu-

czeniem zabudowy - (rezerwa terenowa pod drogę 

lokalną),  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenu do celów związanych 

z produkcją rolniczą z wykluczeniem wszelkiej 

zabudowy,  

b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól 

oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 

wydzielanie działek pod ww. komunikację − na 

zasadach określonych w odpowiednich aktach 

prawa, w szczególności dotyczących ochrony 

gruntów rolnych,  

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym 

rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-

cych na celu skuteczne odprowadzenie wód 

opadowych oraz ochronę przed zalewaniem 

i podtapianiem obszarów rolnych oraz sąsied-

nich obszarów zainwestowanych − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

rolnych,  

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym urządzeń związanych z ochroną 

przeciwpowodziową − na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony gruntów rolnych;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dla terenów znajdujących się w granicach ob-

szarów zdrenowanych należy ograniczyć 

wszelkie działania mogące naruszyć system 

drenarski,  

b) w przypadku rezygnacji z poszerzenia drogi KDL 

przez organ do tego uprawniony dopuszcza się 

włączenie terenu oznaczonego symbolem:  

− R/KDL 1.01 i R/KDL 1.02 do terenu ozna-

czonego symbolem R 5.01,  

− R/KDL 1.03 do terenu oznaczonego symbo-

lem R 4.07,  

c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną przez te-

ren oznaczony symbolem:  

− R/KDL 1.01 i R/KDL 1.02 sąsiedniego tere-

nu oznaczonego symbolem R 5.01,  

− R/KDL 1.03 sąsiedniego terenu oznaczone-

go symbolem R 4.07;  

d) wszelkie działania inwestycyjne (w tym posze-

rzenie drogi KDL) w terenach R/KDL 1.01, 

R/KDL 1.03 nie mogą pogorszyć stanu cennego 

siedliska przyrodniczego znajdującego się 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi KDL;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

29. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami ZL 1.01, ZL 1.02, ZL 1.03, ZL 

1.04, ZL 1.05, ZL 1.06, ZL 1.07, ZL 1.08, ZL 1.09, 

ZL 1.10, ZL 1.11, ZL 1.12, ZL 1.13, ZL 1.14, ZL 

1.15, ZL 1.16, ZL 1.17, ZL 1.18, ZL 1.19, ZL 1.20, 

ZL 1.21, ZL 1.22, ZL 1.23, ZL 1.24, ZL 1.25, ZL 

1.26, ZL 1.27, ZL 1.28, ZL 1.29, ZL 1.30, ZL 1.31, 

ZL 1.32, dla których obowiązują następujące ustale-

nia:  

1) funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na celu 

utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój zieleni le-

śnej na tym terenie,  

b) lokalizację obiektów i urządzeń związanych 

z gospodarką leśną służących udostępnieniu la-

sów dla turystów na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony gruntów leśnych,  

c) użytkowanie terenów gruntów leśnych zgodnie 

z przepisami zawartymi w odpowiednich aktach 

prawa, w szczególności dotyczących lasów oraz 

ochrony gruntów leśnych,  
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d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa,  

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

leśnych,  

e) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-

nicznego − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów leśnych;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się w miejscach atrakcyjnych wido-

kowo lokalizowanie obiektów służących udo-

stępnieniu lasów dla turystów tj.: wieże 

i platformy widokowe − na zasadach określo-

nych przez zarządcę terenu oraz zgodnie 

z warunkami określonymi w odpowiednich ak-

tach prawa w szczególności dotyczących grun-

tów leśnych,  

b) zakazuje się wprowadzania trwałych ogrodzeń - 

za wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas 

określony, niedłuższy niż wynikający bezpo-

średnio z konieczności przeprowadzenia prac 

konserwacyjnych lub służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki zielenią,  

c) w przypadku rezygnacji z poszerzenia drogi 

KDL przez organ do tego uprawniony dopusz-

cza się włączenie do terenu oznaczonego sym-

bolem:  

− ZL 1.28 terenu oznaczonego symbolem 

ZL/KDL 1.01,  

− ZL 1.30 terenu oznaczonego symbolem 

ZL/KDL 1.02,  

− ZL 1.32 terenu oznaczonego symbolem 

ZL/KDL 1.03;  

d) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenu 

oznaczony symbolem:  

− ZL 1.28 przez sąsiedni teren oznaczony 

symbolem ZL/KDL 1.01,  

− ZL 1.30 przez sąsiedni teren oznaczony 

symbolem ZL/KDL 1.02,  

− ZL 1.32 przez sąsiedni teren oznaczony 

symbolem ZL/KDL 1.03;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

30. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami ZL 2.01, ZL 2.02, dla których obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się − 

prowadzenie gospodarki leśnej mającej na celu 

utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój zieleni leśnej 

na tym terenie − na zasadach określonych dla re-

zerwatów przyrody;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − zagospodarowanie terenu musi 

uwzględniać ograniczenia wynikające z odpowied-

nich aktów prawa w szczególności związanych 

z ustanowieniem rezerwatu;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

31. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami ZL 3.01, ZL 3.02, dla których obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na celu 

utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój zieleni le-

śnej na tym terenie,  

b) lokalizację obiektów i urządzeń związanych 

z gospodarką leśną służących udostępnieniu la-

sów dla turystów na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony gruntów leśnych,  

c) przebudowę oraz remonty istniejących obiek-

tów związanych z gospodarką leśną,  

d) lokalizację obiektów związanych z gospodarką 

leśną,  

e) wprowadzenie zieleni,  

f) użytkowanie terenów gruntów leśnych zgodnie 

z przepisami zawartymi w odpowiednich aktach 

prawa, w szczególności dotyczących lasów oraz 

ochrony gruntów leśnych,  

g) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz  

z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie 

działek pod ww. komunikację, związaną z go-

spodarką leśną,  

h) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych oraz urządzeń i sieci infrastruk-

tury technicznej, w tym wydzielanie działek 

pod ww. urządzenia, związane z gospodarką le-

śną;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − wysokość budynków:  

a) istniejących – jak dotychczas,  

b) projektowanych - nie więcej niż 14 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości – nie określa się.  

32. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami ZL/KDL 1.01, ZL/KDL 1.02, 

ZL/KDL 1.03, dla których obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: lasy oraz grunty leśne − (rezer-

wa terenowa pod drogę lokalną),  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie gospodarki leśnej mającej na celu 

utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój zieleni le-

śnej na tym terenie,  
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b) lokalizację obiektów i urządzeń związanych 

z gospodarką leśną służących udostępnieniu la-

sów dla turystów na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony gruntów leśnych,  

c) użytkowanie terenów gruntów leśnych zgodnie 

z przepisami zawartymi w odpowiednich aktach 

prawa, w szczególności dotyczących lasów oraz 

ochrony gruntów leśnych,  

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa, 

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

leśnych,  

e) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-

nicznego − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów leśnych;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) zakazuje się wprowadzania trwałych ogrodzeń - 

za wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na czas 

określony, niedłuższy niż wynikający bezpo-

średnio z konieczności przeprowadzenia prac 

budowlanych, konserwacyjnych lub służących 

prowadzeniu racjonalnej gospodarki zielenią,  

b) w przypadku rezygnacji z poszerzenia drogi 

KDL przez organ do tego uprawniony dopusz-

cza się włączenie terenu oznaczonego symbo-

lem:  

− ZL/KDL 1.01 do terenu oznaczonego sym-

bolem ZL 1.28,  

− ZL/KDL 1.02 do terenu oznaczonego sym-

bolem ZL 1.30,  

− ZL/KDL 1.03 do terenu oznaczonego sym-

bolem ZL 1.32;  

c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną przez te-

ren oznaczony symbolem:  

− ZL/KDL 1.01 sąsiedniego terenu oznaczo-

nego symbolem ZL 1.28,  

− ZL/KDL 1.02 sąsiedniego terenu oznaczo-

nego symbolem ZL 1.30,  

− ZL/KDL 1.03 sąsiedniego terenu oznaczo-

nego symbolem ZL 1.32;  

d) wszelkie działania inwestycyjne (w tym posze-

rzenie drogi KDL) w terenach ZL/KDL 1.02, 

ZL/KDL 1.03 nie mogą pogorszyć stanu cenne-

go siedliska przyrodniczego znajdującego się 

w bezpośrednim sąsiedztwie drogi KDL;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

33. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem RL/KDL 1.01, dla którego obowią-

zują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: tereny rolnicze wskazane do zale-

sienia − (rezerwa terenowa pod drogę lokalną),  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) wykorzystywanie terenu do celów związanych 

z produkcją rolniczą z wykluczeniem wszelkiej 

zabudowy,  

b) lokalizację niezbędnych dróg i dojazdów do pól 

oraz urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 

wydzielanie działek pod ww. komunikację − na 

zasadach określonych w odpowiednich aktach 

prawa, w szczególności dotyczących ochrony 

gruntów rolnych i leśnych,  

c) lokalizację urządzeń melioracyjnych (w tym 

rowów), drenażu oraz innych urządzeń mają-

cych na celu skuteczne odprowadzenie wód 

opadowych oraz ochronę przed zalewaniem 

i podtapianiem obszarów rolnych oraz sąsied-

nich obszarów zainwestowanych − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

rolnych i leśnych,  

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej, w tym urządzeń związanych z ochroną 

przeciwpowodziową − na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych,  

e) wprowadzanie zieleni leśnej − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa;  

2) funkcje uzupełniające - nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dla terenów znajdujących się w granicach ob-

szarów zdrenowanych należy ograniczyć 

wszelkie działania mogące naruszyć system 

drenarski,  

b) w przypadku rezygnacji z poszerzenia drogi 

KDL przez organ do tego uprawniony dopusz-

cza się włączenie niniejszego terenu i wspólne 

zagospodarowanie z terenem oznaczonym sym-

bolem RL 1.01,  

c) dopuszcza się obsługę komunikacyjną sąsied-

niego terenu oznaczonego symbolem RL 1.01;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

34. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami ZP 1.01, ZP 1.02, dla których obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: zieleń parkowa (park wiejski),  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mającej 

na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz rozwój 

zieleni na tym terenie wraz z niezbędną infra-

strukturą,  

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej,  

c) lokalizację obiektów, urządzeń i sieci uzbroje-

nia technicznego;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  
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a) teren należy zagospodarować w sposób zorga-

nizowany, w oparciu o jeden projekt dla całego 

terenu, uwzględniający historyczne powiązania 

oraz uwarunkowania występujące na tym tere-

nie,  

b) dopuszcza się na terenach ZP 1.01 i ZP 1.02 lo-

kalizację obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej związanych z odprowadzeniem 

i oczyszczaniem ścieków z uwzględnieniem 

ograniczeń dotyczących przedsięwzięć mogą-

cych znacząco oddziaływać na środowisko − 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 

w szczególności dotyczących ochrony parku 

krajobrazowego;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

35. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem ZP 2.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: zieleń parkowa (park zabytko-

wy),  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie prawidłowej gospodarki mającej 

na celu utrzymanie, pielęgnacje oraz rozwój 

zieleni na tym terenie,  

b) lokalizację obiektów i urządzeń służących ob-

słudze wypoczynku i turystyki oraz udostępnie-

niu terenu dla zwiedzających, tj.: miejsca odpo-

czynku, fontanny itp.,  

c) lokalizację usług sportu i rekreacji tj. place za-

baw, boiska itp.,  

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej,  

e) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-

nicznego;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − teren należy zagospodarować 

w sposób zorganizowany, w oparciu o jeden pro-

jekt dla całego terenu, uwzględniający historyczne 

powiązania oraz uwarunkowania występujące na 

tym terenie;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − ze względu na wpis do rejestru 

podział nieruchomości podlega ograniczeniom 

określonym we właściwej ewidencji.  

36. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem ZI 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: tereny zieleni niepublicznej − 

innej,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój zieleni na 

tym terenie,  

b) lokalizację urządzeń służących wypoczynkowi,  

c) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą,  

d) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-

nicznego;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu – dopuszcza się włączenie do 

terenu MN/MT 2.02 i wspólne zagospodarowanie 

na zasadach określonych dla ww. terenu;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

37. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem ZI 2.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: tereny zieleni niepublicznej − 

innej,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) utrzymanie i pielęgnacje oraz rozwój zieleni na 

tym terenie,  

b) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą,  

c) lokalizację urządzeń i sieci uzbrojenia tech-

nicznego;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu – w przypadku przełożenia rowu (te-

renu oznaczonego WS 2.01) w linie rozgraniczają-

ce drogi lub w bezpośrednie sąsiedztwo drogi do-

puszcza się włączenie do terenu MN/U 3.01 

i wspólne zagospodarowanie na zasadach określo-

nych dla ww. terenu;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

38. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami WS 1.01, WS 1.02, WS 1.03, WS 

1.04, WS 1.05, WS 1.06, WS 1.07, WS 1.08, WS 

1.09, WS 1.10, WS 1.11, WS 1.12, WS 1.13, dla któ-

rych obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie wszelkich działań mających na ce-

lu regulację i utrzymanie cieku oraz zapewnie-

nie prawidłowego spływu wód powierzchnio-

wych, w tym urządzeń związanych z ochroną 

przeciwpowodziową,  

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-

serwację istniejących urządzeń infrastruktury 

technicznej służących regulacji cieków,  

c) lokalizację (w tym przekraczanie) urządzeń 

komunikacji i infrastruktury technicznej takich 

jak mosty, przeprawy, sieci infrastruktury tech-

nicznej itp. na zasadach określonych przez za-

rządcę cieku, z wykluczeniem przedsięwzięć 

dla których procedura oddziaływania na środo-

wisko wykazała negatywne oddziaływanie na 

przyrodę Parku Krajobrazowego „Chełmy”;  

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − nie określa się;  
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4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

39. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem WS 2.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie wszelkich działań mających na ce-

lu regulację i utrzymanie cieku oraz zapewnie-

nie prawidłowego spływu wód powierzchnio-

wych, w tym urządzeń związanych z ochroną 

przeciwpowodziową,  

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-

serwację istniejących urządzeń infrastruktury 

technicznej służących regulacji cieków,  

c) lokalizację (w tym przekraczanie) urządzeń 

komunikacji i infrastruktury technicznej takich 

jak mosty, przeprawy, sieci infrastruktury tech-

nicznej itp. na zasadach określonych przez za-

rządcę cieku, z wykluczeniem przedsięwzięć 

dla których procedura oddziaływania na środo-

wisko wykazała negatywne oddziaływanie na 

przyrodę Parku Krajobrazowego „Chełmy”;  

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − dopuszcza się włączenie cieku 

w linie rozgraniczające drogi lub przełożenie tere-

nu w bezpośrednie sąsiedztwo drogi oznaczonej 

symbolem KDD 1.01 − na zasadach określonych 

przez zarządcę drogi;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

40. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem WS 3.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: wody powierzchniowe,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się − 

prowadzenie wszelkich działań mających na celu 

regulację i utrzymanie cieku oraz zapewnienie 

prawidłowego spływu wód powierzchniowych,  

w tym urządzeń związanych z ochroną przeciw-

powodziową − na zasadach określonych dla rezer-

watów przyrody;  

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − zagospodarowanie terenu musi 

uwzględniać położenie w istniejącym rezerwacie 

przyrody;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

41. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami E 1.01, E 1.02, E 1.03, dla których 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: elektroenergetyka − urządze-

nia infrastruktury technicznej,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację trafostacji lub innych urządzeń in-

frastruktury technicznej związanych z zaopa-

trzeniem w energię elektryczną,  

b) lokalizację innych sieci i urządzeń infrastruktu-

ry technicznej o ile przepisy szczególne nie 

wykluczają takiej lokalizacji;  

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − uciążliwość urządzeń i obiektów 

zlokalizowanych na tym terenie nie mogą wykra-

czać poza granice nieruchomości;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

1 m,  

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego od 20 do 90 stopni.  

§ 5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji.  

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie pod-

legają ograniczeniom określonym w rozdziale IV 

uchwały, zawierającym szczególne warunki zagospo-

darowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-

waniu.  

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDL 1.01, KDL 1.02, KDL 1.03, 

dla których obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi 

i ulice lokalne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji publicznej − drogowej 

wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub 

ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych 

urządzeń technicznych związanych z prowa-

dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,  

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-

wów znajdujących się w liniach rozgraniczają-

cych dróg − na zasadach określonych przez za-

rządcę cieku,  

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi 

sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach 

określonych przez właściwego zarządcę drogi);  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających 

poza terenami wskazanymi pod zabudowę 

zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie mniej 

niż 15 m,  

b) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających na 

odcinkach przylegających do terenów wskaza-

nych pod zabudowę zgodnie z rysunkiem planu, 

jednak nie mniej niż 12 m,  
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c) szerokość jezdni minimalnie 6 m,  

d) w obrębie skrzyżowań z drogami klasy „D” do-

puszcza się narożne ścięcie linii rozgraniczają-

cej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 

mniejszych niż 5 x 5 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − minimalna powierzchnia, szero-

kość oraz kąt położenia granic − zgodnie z rysun-

kiem planu.  

3. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDD 1.01, KDD 1.02, KDD 1.03, 

KDD 1.04, KDD 1.05 , dla których obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi 

i ulice dojazdowe,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji publicznej − drogowej 

wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub 

ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych 

urządzeń technicznych związanych z prowa-

dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,  

c) przekształcenie w kanalizację deszczową ro-

wów znajdujących się w liniach rozgraniczają-

cych dróg − na zasadach określonych przez za-

rządcę cieku,  

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi 

sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach 

określonych przez właściwego zarządcę drogi);  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − szerokość ulicy w liniach rozgrani-

czających - zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie 

mniej niż 10 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − minimalna powierzchnia, szero-

kość oraz kąt położenia granic − zgodnie z rysun-

kiem planu.  

4. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem KDD 2.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna – drogi 

i ulice dojazdowe,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji publicznej − drogowej 

wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich, chodników i ścieżek rowerowych lub 

ścieżek pieszo-rowerowych oraz niezbędnych 

urządzeń technicznych związanych z prowa-

dzeniem i zabezpieczeniem ruchu,  

c) przekształcenie w kanalizację deszczową rowów 

znajdujących się w liniach rozgraniczających dróg 

− na zasadach określonych przez zarządcę cieku,  

d) lokalizację w liniach rozgraniczających drogi 

sieci uzbrojenia technicznego (na zasadach 

określonych przez właściwego zarządcę drogi);  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − szerokość ulicy w liniach rozgrani-

czających − zgodnie z rysunkiem planu, jednak nie 

mniej niż 15 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − minimalna powierzchnia, szero-

kość oraz kąt położenia granic − zgodnie z rysun-

kiem planu.  

5. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDW 1.01, KDW 1.02, dla których 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − 

ciągi pieszo-jezdne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji wewnętrznej – pieszo- 

-jezdnej wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicznych 

związanych z funkcjonowaniem ciągu;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 

minimalnie 8 m − zgodnie z rysunkiem planu,  

b) dopuszcza się zagospodarowanie jako jedno-

przestrzennego ciągu pieszo-jezdnego bez wy-

dzielania jezdni i chodników,  

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami 

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczają-

cej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 

mniejszych niż 5 x 5 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − minimalna powierzchnia, szero-

kość oraz kąt położenia granic − zgodnie z rysun-

kiem planu.  

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDW 2.01, KDW 2.02, KDW 

2.03, KDW 2.04, KDW 2.05, KDW 2.06, KDW 

2.07, KDW 2.08, dla których obowiązują następujące 

ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − 

ciągi pieszo-jezdne,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji wewnętrznej – pieszo- 

-jezdnej wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicznych 

związanych z funkcjonowaniem ciągu;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jed-

noprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,  
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b) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 

minimalnie 6 m − zgodnie z rysunkiem planu,  

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami 

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczają-

cej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 

mniejszych niż 5 x 5 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − minimalna powierzchnia, szero-

kość oraz kąt położenia granic − zgodnie 

z rysunkiem planu.  

7. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem KDW 3.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − 

ciągi pieszo-jezdne (istniejące dojazdy do dzia-

łek),  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji wewnętrznej – pieszo- 

-jezdnej wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicznych 

związanych z funkcjonowaniem ciągu;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jed-

noprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,  

b) szerokość ciągu w liniach rozgraniczających 

5 m − zgodnie z rysunkiem planu,  

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami 

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczają-

cej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 

mniejszych niż 5 x 5 m;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − minimalna powierzchnia, szero-

kość oraz kąt położenia granic − zgodnie z rysun-

kiem planu.  

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDW 4.01, KDW 4.02,  

KDW 4.03, KDW 4.04, KDW 4.05, KDW 4.06, dla 

których obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja wewnętrzna − ciągi 

pieszo-jezdne (istniejące dojazdy do działek),  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację komunikacji wewnętrznej – pieszo- 

-jezdnej wraz z infrastrukturą,  

b) realizację towarzyszących obiektów inżynier-

skich oraz niezbędnych urządzeń technicznych 

związanych z funkcjonowaniem ciągu;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 

− jak dotychczas, z miejscowymi poszerzenia-

mi (zgodnie z rysunkiem planu) w szczególno-

ści w rejonie skrzyżowań,  

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jed-

noprzestrzennego ciągu komunikacyjnego,  

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami oraz 

innymi ciągami obowiązuje narożne ścięcie li-

nii rozgraniczającej (trójkąt widoczności);  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − minimalna powierzchnia, szero-

kość oraz kąt położenia granic − zgodnie z rysun-

kiem planu.  

§ 6. Tereny przeznaczone do realizacji celów 

publicznych oraz wymagania wynikające z potrzeb 

kształtowania przestrzeni publicznych  

1. Za tereny przeznaczone do realizacji celów pu-

blicznych uznaje się:  

1) tereny komunikacji publicznej, których zasady 

urządzania określono w § 5 niniejszej uchwały;  

2) tereny komunikacji wewnętrznej, których zasady 

urządzania określono w § 5 niniejszej uchwały;  

3) tereny usług podstawowych, których zasady urzą-

dzania określono w § 4 niniejszej uchwały;  

4) tereny lasów oraz gruntów leśnych a także zieleni 

publicznej – parków, których zasady urządzania 

określono w § 4 niniejszej uchwały;  

5) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, których 

zasady urządzania określono w § 4 niniejszej uchwały. 

2. Dopuszcza się realizację celów publicznych 

w terenach usług sportu i rekreacji, których zasady 

urządzania określono w §4 niniejszej uchwały.  

3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

realizację celów publicznych w zakresie lokalizacji 

usług podstawowych w terenach mieszkalnictwa − 

pod warunkiem zachowania ustaleń planu określo-

nych w § 4 niniejszej uchwały − za zgodą właścicieli 

lub użytkowników wieczystych.  

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

realizację celów publicznych w zakresie lokalizacji 

sieci uzbrojenia technicznego w liniach rozgraniczają-

cych pozostałe tereny o funkcji innej niż urządzenia 

infrastruktury technicznej − pod warunkiem zachowa-

nia ustaleń planu określonych w § 4 i § 5 niniejszej 

uchwały − za zgodą właścicieli lub użytkowników 

wieczystych.  

§ 7. Obszary zorganizowanej działalności inwe-

stycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej  

1. Ustala się następujące obszary zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej:  

1) tereny mieszkalnictwa i usług związanych z obsługą 

ruchu turystycznego, w których dopuszcza się pro-

wadzenie działalności inwestycyjnej polegającej 

m.in.: na wydzieleniu ewentualnych terenów komu-

nikacji wewnętrznej, kompleksowym uzbrojeniu  

a następnie zainwestowaniu całego terenu − zgodnie 

z zasadami określonymi w § 4 niniejszej uchwały;  
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2) tereny mieszkalnictwa, w granicach których do-

puszcza się prowadzenie działalności inwestycyj-

nej polegającej na wydzieleniu ewentualnych tere-

nów komunikacji wewnętrznej, kompleksowym 

uzbrojeniu a następnie zainwestowaniu poszcze-

gólnych fragmentów zabudowy − zgodnie z zasa-

dami określonymi w § 4 niniejszej uchwały;  

3) tereny lasów oraz gruntów leśnych a także zieleni 

publicznej – parków, w granicach których dopusz-

cza się prowadzenie działalności inwestycyjnej po-

legającej na kompleksowym zagospodarowaniu te-

renu − zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ni-

niejszej uchwały.  

2. W terenie objętym planem nie występuje zabudowa 

oraz infrastruktura techniczna wymagająca rehabilitacji.  

Rozdział 3 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

infrastruktury technicznej  

1. Powiązanie z zewnętrzną siecią infrastruktury 

technicznej zgodnie z zasadami określonymi w niniej-

szym paragrafie.  

2. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się do-

stawę z wodociągu wiejskiego – po rozbudowie. Do-

puszcza się tymczasowo ujęcia własne − zgodnie  

z obowiązującymi przepisami.  

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się dostawę zgodnie z warunkami określonymi 

przez właściwy Zakład Energetyczny. Dopuszcza się 

skablowanie i przełożenie istniejących napowietrz-

nych sieci elektroenergetycznych.  

4. Zaopatrzenie w energię cieplną − ogrzewanie 

indywidualne lub zdalczynne − z zastosowaniem na-

stępujących zasad:  

1) zaleca się odnawialne źródła energii tj. energia 

słoneczna, energia geotermiczna (pompy ciepła 

itp.), biomasa (w tym drewno);  

2) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu gazu 

oraz lekkiego oleju opałowego pod warunkiem zasto-

sowania kotłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 

90%;  

3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu węgla 

i jego pochodnych pod warunkiem zastosowania ko-

tłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 80% (o ile 

ustalenia zawarte w § 4 nie stanowią inaczej).  

5. Unieszkodliwienie odpadów stałych (na pod-

stawie zawartej umowy) poprzez gromadzenie  

w przystosowanych pojemnikach oraz zorganizowany 

wywóz na składowisko odpadów.  

6. Dla całego terenu w granicach opracowania 

przewiduje się system grupowego odprowadzenia 

ścieków do kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Do 

czasu wybudowania sieci kanalizacyjnej dopuszcza 

się indywidualne oczyszczalnie ścieków, szczelne 

zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczystości do 

oczyszczalni.  

7. W zakresie telekomunikacji przewiduje się roz-

budowę sieci zarówno w formie tradycyjnej (przewo-

dowej) jak również z wykorzystaniem nowych tech-

nologii, w szczególności bezprzewodowych − na za-

sadach określonych w aktualnych aktach prawa.  

8. W terenach przeznaczonych pod inwestycje zale-

ca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację zabu-

dowy.  

9. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia technicznego 

przebiegały w liniach rozgraniczających dróg. W przy-

padku braku możliwości wykonania sieci jw. dopuszcza 

się prowadzenie sieci w przylegających do dróg terenach 

− za zgodą właścicieli lub użytkowników wieczystych − 

na zasadach określonych w stosownych aktach prawa.  

10. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez 

inwestorów we własnym zakresie.  

Rozdział 4 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, 

PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO  

§ 9. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie przepisów z zakresu ochrony 

przyrody − zasady ochrony  

1. W granicach projektowanego SOO siedlisk Na-

tura 2000 „Góry i Pogórze Kaczawskie” obowiązu-

ją następujące zasady:  

1) w zakresie zaopatrzenia w ciepło dopuszcza się 

ogrzewanie paliwem ekologicznym – zgodnie 

z zasadami określonymi w §8 niniejszej uchwały;  

2) obowiązuje system grupowego odprowadzenia 

ścieków − zgodnie z zasadami określonymi w § 8 

niniejszej uchwały;  

3) zachować wysokość obowiązującej zabudowy 

poprzez nie wprowadzanie obiektów o skali i wy-

sokości znacznie odbiegającej od średnich wskaź-

ników na danym terenie;  

4) przy prowadzeniu wszelkich działań należy 

uwzględnić wytyczne zawarte w stosownych ak-

tach prawa regulujących zasady w granicach ob-

szarów Natura 2000.  

Powyższe zakazy nie dotyczą prac wykonywanych 

z zakresu obronności kraju w przypadku zagroże-

nia bezpieczeństwa państwa a także likwidowania 

nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego 

i prowadzenia akcji ratowniczych.  
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2. Dla terenów zlokalizowanych w grani-

cach Parku Krajobrazowego „Chełmy” należy za-

chować zasady określone w odpowiednich aktach 

prawa regulujące sposób zagospodarowania tych tere-

nów w szczególności planu ochrony parku.  

3. W odniesieniu do pomników przyrody, projek-

towanego zespołu przyrodniczo-krajobrazowego 

obowiązują następujące zasady:  

1) przy prowadzeniu wszelkich działań należy 

uwzględnić wytyczne zawarte w aktualnych aktach 

prawa, w szczególności regulujących cele ochrony 

oraz zakazy;  

2) na obszarze objętym planem stwierdzono następu-

jące pomniki przyrody:  

a) Klon jawor Acer pseudoplatanus (ilość – 1) 

[wiek − 250 lat, wysokość – 20 m, obwód –  

340 cm, rozpiętość korony – 15 m], lokalizacja 

na działce nr 57/8 − park zabytkowy, Nr rej. 

13/16,  

b) aleja Modrzew europejski Larix decidua (ilość 

– 153) [wysokość – 20−25 m, obwód −  

70−170 cm, rozpiętość korny – 5−8 m], lokali-

zacja na działkach nr 111/261 i 117/252 − 

Siedmica wzdłuż drogi gruntowej z Siedmicy 

do Jakuszowej (oddz. 261a,b, 252h), Nr rej. 

231/244,  

c) Modrzew europejski Larix decidua (ilość – 1) 

[wiek 150 lat, wysokość − 22 m, rozpiętość 

korny − 16 m], lokalizacja przy drodze leśnej 

do Siedmicy (oddz. 288), Nr rej. 232/245,  

d) Aleja Modrzew europejski Larix decidua (ilość 

– 9) [wiek 120 lat, wysokość − 22 m, obwód 

165−257 cm, rozpiętość korny – 6−9 m], loka-

lizacja przy drodze leśnej do Siedmicy (oddz. 

291h), Nr rej. 233/246,  

e) Lipa drobnolistna Tilia cordata (ilość – 1) [wiek 

− 160 lat, wysokość – 28 m, obwód – 320 cm, 

rozpiętość korony – 20 m], lokalizacja na dział-

ce nr 110/283 – Siedmica, 100 m od wsi przy 

polnej drodze, (oddz. 283b), Nr rej. 235/248,  

f) Lipa drobnolistna Tilia cordata (ilość – 1) [wiek 

− 160 lat, wysokość – 24 m, obwód – 330 cm, 

rozpiętość korony – 11 m], lokalizacja przy 

drodze gruntowej do wąwozu Myśliborskiego 

(oddz. 233n), Nr rej. 236/249,  

g) Aleja Buk pospolity Fagus sylvatica (ilość – 30) 

[wysokość – 18 m, obwód 136−254 cm, rozpię-

tość korony 15−30 m], lokalizacja dukt leśny 

(oddz. 269a), Nr rej. 237/251,  

h) Szpaler Buk pospolity Fagus sylvatica (ilość – 

52) [wysokość − 20-27 m, obwód 90−195 cm, 

rozpiętość korony 13−15 m], lokalizacja dukt 

leśny (oddz. 269h,g), Nr rej. 238/252,  

i) Buk pospolity Fagus sylvatica (ilość – 1) [wiek 

130 lat, wysokość – 24 m, obwód 300 cm, roz-

piętość korony 18 m], lokalizacja nad potokiem 

Jawornik, Nr rej. 264/278,  

j) Klon pospolity Acer platanoides (ilość − 1) 

[wiek − 100 lat, wysokość – 24 m, obwód 230 cm, 

rozpiętość korony 14 m], lokalizacja Siedmica 

(oddz. 268d), Nr rej. 265/279,  

k) Daglezja zielona Pseudotsuga menziesii (ilość − 

2) [wysokość – 30 m, obwód 217−288 cm, roz-

piętość korony 8 m], lokalizacja Siedmica 

(oddz. 268g), Nr rej. 266/280,  

l) Buk pospolity Fagus sylvatica (ilość − 1) [wiek 

− 130 lat, wysokość − 22 m, obwód 267 cm, 

rozpiętość korony 20 m], lokalizacja przy leśnej 

drodze (oddz. 267f), Nr rej. 267/281,  

m) Buk pospolity Fagus sylvatica (ilość − 3) [wiek 

− 150 lat, wysokość – 25−30 m, obwód 

300−310 cm, rozpiętość korony 20 m], lokali-

zacja Siedmica (oddz. 268d), Nr rej. 268/282,  

n) Lipa drobnolistna Tilia cordata (ilość – 1) [wyso-

kość – 20 m, obwód – 340 cm], lokalizacja na 

działce nr 110/283 – Siedmica (oddz. 283j),  

Nr rej. 329/345,  

o) Dąb bezszypułkowy Quercus petraea (ilość – 1) 

[wysokość – 20 m, obwód – 350 cm], lokaliza-

cja na działce nr 115/282 – Siedmica (oddz. 

282p), Nr rej. 332/348,  

p) Dąb bezszypułkowy Quercus petraea (ilość – 1) 

[wysokość – 20 m, obwód – 365 cm], lokaliza-

cja na działce nr 115/282 – Siedmica (oddz. 

282p), Nr rej. 333/349,  

q) Lipa drobnolistna Tilia cordata (ilość – 1) [ob-

wód – 380 cm], lokalizacja na działce nr 57/8 – 

park zabytkowy, Nr rej. 345/361,  

r) Klon jawor Acer pseudoplatanus (ilość – 1) 

[obwód – 275 cm], lokalizacja na działce  

nr 57/8 – park zabytkowy, Nr rej. 346/362,  

s) Cis pospolity Taxus baccata (ilość – 1) [wiek − 

ok. 300 lat, wysokość – 7 m do pierwszego ko-

nara, obwód – 136 cm, rozpiętość korony − 

6 m], lokalizacja na działce nr 57/8 – park za-

bytkowy, Nr rej. 12/15.  

4. Dla terenów zlokalizowanych w granicach istnie-

jącego i projektowanego Rezerwatu Przyrody obowią-

zują zasady określone w odpowiednich aktach prawa.  

§ 10. Granice i sposoby zagospodarowania te-

renów lub obiektów podlegających ochronie, usta-

lonych na podstawie przepisów z zakresu ochrony 

środowiska − zasady ochrony.  

1. Dla gruntów zdrenowanych, w przypadku re-

alizacji inwestycji zaleca się ograniczenie powierzch-

ni utwardzonej (w tym powierzchni zabudowy) oraz 

wprowadza się obowiązek przebudowy systemu dre-

narskiego na zasadach określonych przez zarządcę 

cieku.  
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2. Cały obszar objęty planem znajduje się 

w granicach strefy ochrony pośredniej ujęcia wody 

z rzeki Kaczawy w Przybkowie . W związku z po-

wyższym na całym obszarze objętym planem obowią-

zują ograniczenia zawarte w decyzji Wojewody Le-

gnickiego nr OŚ.III.6210-2/56/95 z dna 28 sierpnia 

1995 r.  

3. Na obszarze objętym planem nie występują te-

reny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych.  

4. We wszystkich terenach dopuszcza się lokaliza-

cję nowych i modernizację istniejących urządzeń 

związanych z ochroną przed powodzią, w tym wy-

dzielania działek pod ww. urządzenia, przy czym 

w rejonach występowania cennych siedlisk przyrodni-

czych należy uwzględnić ograniczenia określone 

w odpowiednich aktach prawa w szczególności doty-

czących ochrony siedlisk w obszarach Natura 2000.  

5. W zakresie ochrony przed hałasem ustala się 

następujące standardy akustyczne określone w odpo-

wiednich przepisach prawa dotyczących dopuszczal-

nych poziomów hałasu w środowisku:  

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem MN oraz MN/MT jak dla terenów zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem MN/U, MT oraz MT/US jak dla terenów 

mieszkaniowo-usługowych;  

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem MW jak dla terenu zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;  

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem US oraz US/UP jak terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych;  

5) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej.  

§ 11. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej.  

1. Ustala się strefę „A” ścisłej ochrony konser-

watorskiej, dla której ustala się pierwszeństwo wy-

magań konserwatorskich nad wszelką prowadzoną 

współcześnie działalnością inwestycyjną, gospodarczą 

i usługową.  

2. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeolo-

gicznej, dla której obowiązują zasady określone  

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

z zakresu ochrony zabytków.  

3. Dla terenów położonych w granicach stano-

wisk archeologicznych obowiązują następujące zasa-

dy:  

1) dopuszcza się jedynie prowadzenie prac porząd-

kowych, konserwacji zachowanych fragmentów 

zabytkowych w celu ich ekspozycji w terenie, 

przystosowania terenu do pełnienia funkcji muze-

alnych, rekreacyjnych, kulturowych i innych;  

2) w odniesieniu do stanowisk wpisanych do rejestru 

zabytków określone w odpowiednich aktach pra-

wa, w szczególności z zakresu ochrony zabytków;  

3) na obszarze objętym planem występują następują-

ce stanowiska archeologiczne:  

a) gródek stożkowy, XIII−XIV w., 1/1, AZP 82-19,  

b) ślad osadnictwa, epoka brązu, 2/2, AZP 82-19,  

c) zamek, 2-ga połowa XIII–XIV w., 7/2, AZP 82-19, 

d) ślad osadnictwa, średniowiecze, 3/3, AZP 82-19, 

e) pole górnicze, średniowiecze, nowożytne, 7/3, 

AZP 81-19.  

4. W odniesieniu do obiektów nieruchomych 

wpisanych do rejestru zabytków obowiązują zasady 

określone w stosownych decyzjach oraz aktach praw-

nych. Na obszarze objętym planem stwierdzono na-

stępujące obiekty wpisane do rejestru zabytków:  

1) pałac, nr rejestru: 727/L, decyzja z dnia: 30 lipca 

1986 r.;  

2) park, nr rejestru: 650/L, decyzja z dnia: 22 grudnia 

1983 r.;  

3) wieża widokowa na wzniesieniu Bazaltowa Góra, 

nr rejestru 980/L, decyzja z dnia 18 lutego 1993 r.  

5. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do wo-

jewódzkiej ewidencji zabytków, dla których obo-

wiązują następujące zasady:  

1) prace budowlane należy przeprowadzić zgodnie 

z odpowiednimi przepisami z zakresu prawa bu-

dowlanego oraz ochrony zabytków;  

2) na obszarze objętym planem występują następują-

ce obiekty wpisane do wojewódzkiej ewidencji za-

bytków:  

a) zespół pałacowy:  

− oficyna mieszkaniowa, XVIII/XIX,  

− oficyna gospodarcza, l. 70-te XIX,  

− stodoła, XVIII/XIX,  

− magazyn, 2 poł. XIX,  

b) dom mieszkalno-gospodarczy, Nr 3, ok.  

poł. XIX,  

c) stodoła, Nr 7, 1893 r.,  

d) dom mieszkalny, Nr 8, XIX/XX,  

e) dom mieszkalny, Nr 9, 2 poł. XIX,  

f) dom mieszkalny, Nr 10, pocz. XX,  

g) dom mieszkalny, Nr 11, poł. XIX,  

h) dom mieszkalny, Nr 16, pocz. XX,  

i) dom mieszkalny, Nr 17, po poł. XIX,  

j) dom mieszkalny, bez numeru, szosa z Nowej 

Wsi do Jakuszowej, XIX/XX  

W wyżej wymienionych zabytkowych obiektach 

ochronie podlegają zachowane pierwotne (histo-

ryczne) parametry i rozwiązania budowlane.  
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Rozdział 5 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 12. Ustalenia końcowe.  

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 

ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomości.  

2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Paszowice.  

3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Dolnośląskiego. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Szczepan Eugeniusz Rojak 
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Załącznik nr 1A do uchwały nr XIII/ 

/104/2012 Rady Gminy Paszowice  

z dnia 27 marca 2012 r. 
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Załącznik nr 1B do uchwały nr XIII/ 

/104/2012 Rady Gminy Paszowice  

z dnia 27 marca 2012 r. 
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Załącznik nr 1C do uchwały nr XIII/ 

/104/2012 Rady Gminy Paszowice  

z dnia 27 marca 2012 r. 
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Załącznik nr 1D do uchwały nr XIII/ 

/104/2012 Rady Gminy Paszowice  

z dnia 27 marca 2012 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/ 

/104/2012 Rady Gminy Paszowice  

z dnia 27 marca 2012 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr XIII/ 

/104/2012 Rady Gminy Paszowice  

z dnia 27 marca 2012 r. 
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