
 

 

UCHWAŁA NR XIII/105/2012 

RADY GMINY PASZOWICE 

z dnia 27 marca 2012 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego we 

wschodniej części wsi Kłonice  

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

8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jt. 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 XIX/116/2008 Rady Gminy Paszowice 

z dnia 5 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego dla obszaru we wsi Kłonice, po 

stwierdzeniu zgodności projektu planu z ustaleniami 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy, uchwalonego uchwałą  

nr XXVIII/166/2001 z dnia 27 listopada 2001 roku  

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

następuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE  

§ 1. Ustalenia ogólne.  

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego MPZP KŁONICE − WSCHÓD dla 

obszaru położonego we wschodniej części wsi Kłoni-

ce zwany dalej planem, którego obowiązujące ustale-

nia o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospo-

darowania terenu zostają wyrażone w postaci:  

1) rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, z podziałem na następujące 

części:  

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

tereny położone w północnej części obszaru ob-

jętego opracowaniem (część A),  

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

tereny położone w centralnej części obszaru ob-

jętego opracowaniem (część B),  

c) załącznik nr 1C w skali 1:2000, obejmujący po-

zostałe tereny (część C);  

2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 

rozdziale;  

3) ustaleń ogólnych dla całego obszaru objętego pla-

nem określonych w rozdziale II niniejszej uchwa-

ły;  

4) ustaleń szczegółowych dla terenów określonych 

w rozdziale III niniejszej uchwały;  

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

określonych w rozdziale IV niniejszej uchwały;  

6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych 

oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej 

oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruk-

tury technicznej określonych w rozdziale V niniej-

szej uchwały;  

7) przepisów końcowych określonych w rozdziale  

VI 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 „OW” obserwacji archeologicz-

nej,  
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f) granicy strefy „E” ochrony konserwatorskiej 

ekspozycji;  

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 in-

frastruktury technicznej, które należą do zadań 

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 szczegółowe zawarte w § 7 ni-

niejszej 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, odbudowę, 

remont istniejących obiektów,  

− rozbudowę dopuszcza się wyłącznie o części 

służące komunikacji tj.: wejścia, klatki 

schodowe, wiatrołapy, przejścia itp. lub czę-

ści obiektu mające na celu spełnienie wy-

mogów aktualnych przepisów prawa, wła-

ściwych 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 szczegółowe zawarte w § 7 

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 wy-

klucza się realizację w formie osobnego budyn-

ku;  

7) 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 go-

spodarcze;  

8) MIESZKALNICTWIE I USŁUGACH 

ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ RUCHU 

TURYSTYCZNEGO − należy przez to rozumieć 

działalność związaną z obsługą ruchu turystycz-

nego i wypoczynkiem tj. pensjonaty, hotele, mo-

tele, domy wycieczkowe, schroniska, schroniska 

młodzieżowe, restauracje, zajazdy itp.;  

9) NIEUCIĄŻLIWYCH USŁUGACH − należy 

przez to rozumieć aktywność gospodarczą nieza-

liczaną do inwestycji uciążliwych dla środowiska 

na podstawie aktualnych przepisów;  

10) USŁUGACH PODSTAWOWYCH – należy 

przez to rozumieć usługi zdrowia i opieki spo-

łecznej, kultury, kultu religijnego oraz oświaty 

i wychowania a także usługi administracji;  

11) USŁUGACH KOMERCYJNYCH – należy przez 

to rozumieć aktywność gospodarczą o charakte-

rze usługowym, z wykluczeniem usług podsta-

wowych oraz usług sportu i rekreacji;  

12) KOMUNIKACJI WEWNĘTRZNEJ − należy 

przez to rozumieć drogi niepubliczne dojazdy do 

poszczególnych działek oraz obiektów, o szero-

kości minimalnie 6 m (o ile ustalenia szczegóło-

we zawarte w §8 niniejszej uchwały nie stanowią 

inaczej), dojścia oraz inne elementy komunikacji 

w szczególności: place manewrowe, miejsca par-

kingowe, parkingi, chodniki wraz z zielenią 

obiektami małej architektury oraz niezbędną in-

frastrukturą, przy czym budowa i utrzymanie 

ww. terenu należy do zarządcy lub właścicieli 

nieruchomości;  
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13) 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,  

b) części wystających przed elewację tj.: balkony, 

wykusze, zadaszenia, elementy dachu oraz in-

nych części budynku pod warunkiem, że po-

wyższe elementy nie będą zlokalizowane niżej 

niż 3,5 m i jednocześnie ww. elementy nie 

przekroczą określonej w planie linii zabudowy 

o więcej niż 2 m w kierunku drogi,  

c) schodów do budynku, pochylni itp. dopuszcza się 

odstępstwo od określonej w planie linii zabudowy 

o maksymalnie 1,2 m w kierunku drogi.  

Powyższe zapisy nie dotyczą istniejących bu-

dynków, dla których dopuszcza się zachowanie 

dotychczasowej linii zabudowy pod warun-

kiem, że wskutek rozbudowy szerokość elewa-

cji wzdłuż linii zabudowy powiększy się o nie 

więcej niż 30% dotychczasowej szerokości  

(o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej). 

W przypadku przekroczenia 30% należy za-

chować linię zabudowy określoną w planie;  

14) DOMINANCIE − należy przez to rozumieć część 

obiektu, która ze względu na rozmiary, kształt 

oraz reprezentacyjną formę dominuje nad pozo-

stałą częścią budynku. Dopuszcza się realizację 

dominanty na maksymalnie 15% powierzchni da-

chu (liczonej w rzucie) oraz odstępstwo dla tego 

elementu od parametru dotyczącego wysokości 

obiektów o maksymalnie 5 m (o ile ustalenia 

szczegółowe zawarte w § 7 niniejszej uchwały 

nie stanowią inaczej);  

15) 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;  

16) 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;  

17) PARAMETRY ELEWACJI − należy przez to 

rozumieć takie elementy składające się na po-

strzeganie budynku jak:  

a) wysokość elewacji rozumiana, jako maksymal-

na dopuszczalna odległość od najwyżej położo-

nej kalenicy dachu (bez anten, kominów itp.) do 

projektowanej powierzchni gruntu w najniżej 

położonej części budynku (parametr nie doty-

czy części budynku zlokalizowanych poniżej 

otaczającego terenu),  

b) szerokość elewacji rozumiana, jako maksymalna 

dopuszczalna odległość pomiędzy skrajnymi 

ścianami zewnętrznymi budynku wraz z ocieple-

niem. 

Powyższe zapisy nie dotyczą rozbudowy 

i przebudowy istniejących budynków, dla któ-

rych dopuszcza się zachowanie dotychczaso-

wych parametrów.  

Rozdział 2 

USTALENIA OGÓLNE DLA  

CAŁEGO OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM  

§ 3. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ła-

du przestrzennego.  

O ile ustalenia szczegółowe dotyczące poszcze-

gólnych terenów, zawarte w rozdziale III nie stanowią 

inaczej na całym obszarze objętym planem obowiązu-

ją następujące zasady:  

1) w zakresie estetyki zabudowy:  

a) nowa zabudowa powinna harmonizować z ist-

niejąca historyczną zabudową wsi,  

b) projektowane budynki wpisane w lokalną tra-

dycję architektoniczno-budowlaną, szczególnie 

w zakresie rodzajów materiałów stosowanych 

na elewacjach, dachach, podmurówkach itp.;  

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, betonową lub 

blachodachówką imitującą tradycyjne pokrycie 

dachu,  

c) pokrycie dachu w kolorze czerwonym, trady-

cyjnym,  
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d) dopuszcza się odstępstwo od ww. zasad na 

maksymalnie 20% powierzchni dachu oraz dla 

takich elementów jak: baszty, wieże, dominan-

ty, tarasy itp.,  

e) powyższe zasady nie dotyczą obiektów wpisa-

nych do gminnej ewidencji zabytków, dla któ-

rych należy stosować wytyczne określone  

w stosownych przepisach,  

f) dla istniejącej zabudowy dopuszcza się zacho-

wanie dotychczasowych parametrów;  

4) w zakresie lokalizacji nowej zabudowy ustala się 

linie zabudowy określone na rysunku planu miej-

scowego;  

5) w zakresie miejsc postojowych − należy zapewnić 

niezbędną minimalną ilość miejsc postojowych na 

następujących zasadach:  

a) dla mieszkalnictwa jednorodzinnego − mini-

malnie 1 miejsce postojowe/1 mieszkanie,  

b) dla mieszkalnictwa i usług związanych z obsłu-

gą ruchu turystycznego − minimalnie 1 miejsce 

postojowe/4 łóżka,  

c) dla usług komercyjnych − minimalnie 1 miejsce 

postojowe/50 m
2 
powierzchni użytkowej,  

d) dla usług niekubaturowych − minimalnie  

1 miejsce postojowe/10 osób odwiedzających,  

e) dla usług podstawowych z zakresu oświaty 

i wychowania − 1 miejsce postojowe 

/10 uczniów,  

f) dla usług podstawowych z zakresu kultury 

i kultu religijnego − 1 miejsce postojowe 

/10 miejsc,  

g) dla usług podstawowych z zakresu administra-

cji − 1 miejsce postojowe/5 zatrudnionych,  

h) dla usług podstawowych z zakresu ochrony 

zdrowia i opieki społecznej − 1 miejsce posto-

jowe/10 łóżek lub 1 miejsce postojo-

we/5 zatrudnionych,  

i) miejsca postojowe należy zlokalizować na po-

sesji własnej inwestora lub w liniach rozgrani-

czających dróg − na zasadach określonych 

przez zarządcę drogi;  

6) w zakresie wprowadzania zieleni − dopuszcza się 

wprowadzanie zieleni, w tym zieleni na całym te-

renie objętym planem, w szczególności na obsza-

rach o niskiej przydatności rolniczej tj. na glebach 

słabych V i VI klasy − na zasadach określonych 

w odpowiednich aktach prawa;  

7) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego zago-

spodarowania, urządzania i użytkowania terenów – 

nie przewiduje się tymczasowych form zagospoda-

rowania;  

8) w zakresie komunikacji:  

a) dopuszcza się przekształcenie w kanalizację 

deszczową rowów znajdujących się w liniach 

rozgraniczających dróg − na zasadach określo-

nych przez zarządcę cieku,  

b) dopuszcza się na zasadach określonych w od-

powiednich aktach prawa przekształcenie ko-

munikacji wewnętrznej w komunikację pu-

bliczną,  

c) powiązanie z zewnętrznym układem komunika-

cyjnym zgodnie z rysunkiem planu;  

9) 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 wo-

dami powierzchniowymi (w tym rowami wcho-

dzącymi w skład działek budowlanych należy 

zachować pas min. 3 m wolny od zabudowy od 

cieków.  

§ 4. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie przepisów z zakresu ochrony 

przyrody − zasady ochrony.  

1. Dla terenów położonych w granicach otuliny 

Parku Krajobrazowego „Chełmy” obowiązuje za-

sada, iż przy projektowaniu ewentualnych obiektów 

należy uznać priorytet ochrony krajobrazu.  

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.  

§ 5. Granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-

nych 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.  

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 dnia 28 sierpnia 

1995 r.  

3. 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 jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej;  
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2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-

lem MN/U jak dla terenów mieszkaniowo-

usługowych;  

3) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem RM jak dla terenów zabudowy zagrodowej;  

4) dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem US jak dla terenów rekreacyjno- 

-wypoczynkowych.  

4. Na obszarze objętym planem nie występują te-

reny górnicze, tereny narażone na niebezpieczeństwo 

powodzi oraz zagrożone osuwaniem się mas ziem-

nych.  

§ 6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, 

dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 

kultury współczesnej  

1. Ustala się strefę „OW” obserwacji archeolo-

gicznej , dla której obowiązują zasady określone 

w odpowiednich aktach prawa, w szczególności 

z zakresu ochrony zabytków.  

2. Ustala się strefę „E” ochrony konserwator-

skiej ekspozycji, dla której obowiązują następujące 

zasady:  

1) dopuszcza się wprowadzanie nowej zabudowy 

wzdłuż istniejących dróg jako kontynuację już ist-

niejącej zabudowy, w celu zachowania historycz-

nych walorów krajobrazowych wzgórz i powiązań 

widokowych;  

2) planowane inwestycje w zakresie wysokości oraz 

skali nie mogą konkurować z istniejącą, historycz-

ną zabudową wsi;  

3) wyklucza się wprowadzania zabudowy, nasadzeń 

drzew, lokalizacji wolnostojących nośników re-

klamowych i innych elementów zakłócających 

wygląd na eksponowany zabytek tj. pałac.  

3. Dla terenów położonych w granicach stano-

wisk archeologicznych obowiązują następujące zasa-

dy:  

1) stanowiska archeologiczne należy uwzględnić 

i nanosić w formie niezmienionej przy wykonywa-

niu planów i projektów szczegółowych;  

2) na obszarze objętym planem występuje jedno sta-

nowisko archeologiczne − ślady osadnictwa, pra-

dziejowe, 2/2, AZP 82-20.  

4. Ustala się ochronę obiektów wpisanych do 

gminnej ewidencji zabytków, dla których obowiązu-

ją 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 następujące 

obiekty wpisane do gminnej ewidencji zabytków:  

a) dom mieszkalny I, po połowie XIX, nr nieru-

chomości 1A, oznaczenie w planie 1,  

b) dom mieszkalny II, XIX/XX, nr nieruchomości 

1B, oznaczenie w planie 2;  

w wyżej wymienionych zabytkowych obiektach 

ochronie podlegają zachowane pierwotne (hi-

storyczne) parametry i rozwiązania budowlane:  

− lokalizacja oraz historyczna (pierwotna) 

forma obiektów,  

− układ bryły i proporcje poszczególnych ele-

mentów architektonicznych jej ukształtowania,  

− forma, układ i wysokość dachu oraz rodzaj 

pokrycia dachu,  

− układ osi okiennych, wymiary otworów 

okiennych i ich podziały,  

− elementy dekoracyjne i detal architektonicz-

ny, elementy konstrukcji ryglowej, okładzi-

ny z desek, cokoły i podmurówki,  

− rodzaj zastosowanych materiałów budowla-

nych.  

Powyższym przepisom podlegają wszystkie 

obiekty wpisane do gminnej ewidencji za-

bytków po wejściu uchwały w życie.  

Rozdział 3 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE  

DLA TERENÓW  

§ 7. 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 § 4, § 5 i § 6 uchwa-

ły, zawierającym szczególne warunki zagospodarowania 

terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.  

2. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN 1.01, MN 1.02, MN 1.03, MN 

1.04, MN 1.05, MN 1.06 , 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 wraz z zie-

lenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, 

infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 

wewnętrzną,  

b) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 5 dużych jednostek przelicze-

niowych wraz z zielenią, niezbędnymi obiekta-

mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 

oraz komunikacją wewnętrzną,  

c) lokalizację usług agroturystycznych wraz z zie-

lenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, 

infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 

wewnętrzną,  

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję wraz 

z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocni-
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czymi, infrastrukturą techniczną oraz komuni-

kacją wewnętrzną,  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, 

niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infra-

strukturą techniczną oraz komunikacją we-

wnętrzną,  

b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą ru-

chu turystycznego wraz z niezbędną infrastruk-

turą techniczną;  

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) dopuszcza się realizację usług komercyjnych 

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej 

lub w formie osobnego obiektu − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

c) parametry elewacji:  

− projektowane budynki mieszkalne − wyso-

kość maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym trzecia jako poddasze użyt-

kowe, jednak nie więcej niż 13 m oraz sze-

rokość maksymalnie 20 m,  

− pozostałe projektowane budynki − wysokość 

maksymalnie 12 m oraz szerokość maksy-

malnie 30 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 

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 6m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą oraz dojazdów do mak-

symalnie jednej działki o długości maksy-

malnie 50 m, dla których dopuszcza się mi-

nimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość fron-

tu 3,5 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,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

3. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem MN 2.01 , MN 2.02, dla którego obo-

wiązują 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 wraz z ziele-

nią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infra-

strukturą techniczną oraz komunikacją we-

wnętrzną,  

b) lokalizację zabudowy zagrodowej, z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 5 dużych jednostek przelicze-

niowych wraz z zielenią, niezbędnymi obiek-

tami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 

oraz komunikacją wewnętrzną,  

c) lokalizację usług agroturystycznych wraz z ziele-

nią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infra-

strukturą techniczną oraz komunikacją we-

wnętrzną,  

d) lokalizację usług podstawowych, w tym wydzie-

lanie działek pod taką funkcję wraz z zielenią, 

niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infra-

strukturą techniczną oraz komunikacją we-

wnętrzną,  

2) funkcje uzupełniające:  

a) usługi komercyjne nieuciążliwe wraz z zielenią, 

niezbędnymi obiektami pomocniczymi, infra-

strukturą techniczną oraz komunikacją we-

wnętrzną,  

b) mieszkalnictwo i usługi związane z obsługą ru-

chu turystycznego wraz z niezbędną infrastruk-

turą techniczną;  

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) dopuszcza się realizację usług komercyjnych 

nieuciążliwych w formie funkcji wbudowanej 

lub w formie osobnego obiektu − na zasadach 

określonych dla funkcji uzupełniającej,  

c) parametry elewacji:  

− projektowane budynki mieszkalne - wyso-

kość maksymalnie 2 kondygnacje nadziem-

ne, jednak nie więcej niż 12 m oraz szero-

kość maksymalnie 20 m,  
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− pozostałe projektowane budynki − wysokość 

maksymalnie 12 m oraz szerokość maksy-

malnie 20 m,  

d) dach kryty dachówką ceramiczną lub betonową, 

przy czym dla istniejącej zabudowy dopuszcza 

się odstępstwo od ww. zapisu − na zasadach 

określonych przez Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków;  

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 6m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą oraz dojazdów do mak-

symalnie jednej działki o długości maksy-

malnie 50 m, dla których dopuszcza się mi-

nimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość fron-

tu 3,5 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,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
,  

e) dla obiektów wpisanych do gminnej ewidencji 

zabytków podział nieruchomości podlega ograni-

czeniom określonym we właściwej ewidencji.  

4. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami MN/U 1.01, MN/U 1.02, MN/U 

1.03, MN/U 1.04, MN/U 1.05, MN/U 1.06, MN/U 

1.07, MN/U 1.08 dla których 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 wraz  

z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocni-

czymi, infrastrukturą techniczną oraz komuni-

kacją wewnętrzną,  

b) lokalizację usług komercyjnych nieuciążliwych 

wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami po-

mocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz 

komunikacją wewnętrzną,  

c) lokalizację zabudowy zagrodowej z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie 

przekraczającej 3 dużych jednostek przelicze-

niowych wraz z zielenią, niezbędnymi obiekta-

mi pomocniczymi, infrastrukturą techniczną 

oraz komunikacją wewnętrzną,  

d) lokalizację usług agroturystycznych wraz z zie-

lenią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, 

infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 

wewnętrzną,  

e) lokalizację usług podstawowych, w tym wy-

dzielanie działek pod taką funkcję wraz 

z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocni-

czymi, infrastrukturą techniczną oraz komuni-

kacją wewnętrzną,  

2) funkcje uzupełniające – mieszkalnictwo i usługi 

związane z obsługą ruchu turystycznego wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną;  

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) parametry elewacji:  

− projektowane budynki mieszkalne −- wyso-

kość maksymalnie 3 kondygnacje nadziem-

ne, przy czym trzecia jako poddasze użyt-

kowe, jednak nie więcej niż 13 m oraz sze-

rokość maksymalnie 20 m,  

− pozostałe projektowane budynki − wysokość 

maksymalnie 12 m oraz szerokość maksy-

malnie 25 m,  

c) wszelkie działania inwestycyjne w terenie 

MN/U 1.03 nie mogą pogorszyć stanu cennego 

siedliska przyrodniczego znajdującego się  

w bezpośrednim sąsiedztwie tego terenu;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 1500 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:  
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− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną drogową, dla których dopuszcza 

się minimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość 

frontu 6m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą oraz dojazdów do mak-

symalnie jednej działki o długości maksy-

malnie 50 m, dla których dopuszcza się mi-

nimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość fron-

tu 3,5 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
.  

5. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem US 1.01, dla którego obowiązują nastę-

pujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: usługi sportu i rekreacji,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się − 

lokalizację urządzeń związanych ze sportem, re-

kreacją, wypoczynkiem i turystyką – z dopuszcze-

niem trwałych obiektów kubaturowych jednokon-

dygnacyjnych o powierzchni wewnętrznej budyn-

ku do 50 m
2 

wraz z zielenią, niezbędnymi obiek-

tami pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz 

komunikacją wewnętrzną,  

2) funkcje uzupełniające – nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu – nie określa się;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości:  

a) minimalna powierzchnia działki − 2500 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

70 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 6m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą oraz dojazdów do mak-

symalnie jednej działki o długości maksy-

malnie 50 m, dla których dopuszcza się mi-

nimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość fron-

tu 3,5 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,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

6. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem RM 1.01, dla na którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: produkcja rolnicza z dopusz-

czeniem zabudowy zagrodowej,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) prowadzenie produkcji rolniczej wraz z ziele-

nią, niezbędnymi obiektami pomocniczymi, in-

frastrukturą techniczną oraz komunikacją we-

wnętrzną − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych,  

b) lokalizację zabudowy zagrodowej z wyklucze-

niem chowu lub hodowli zwierząt w liczbie prze-

kraczającej 20 dużych jednostek przeliczenio-

wych wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami 

pomocniczymi, infrastrukturą techniczną oraz 

komunikacją wewnętrzną − na zasadach określo-

nych w odpowiednich aktach prawa, wszczegól-

ności dotyczących ochrony gruntów rolnych,  

c) lokalizację obiektów i budynków związanych 

z obsługą rolnictwa wraz z zielenią, niezbęd-

nymi obiektami pomocniczymi, infrastrukturą 

techniczną oraz komunikacją wewnętrzną − na 

zasadach określonych w odpowiednich aktach 

prawa, w szczególności dotyczących ochrony 

gruntów rolnych,  

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;  

2) funkcje uzupełniające − usługi agroturystyczne 

wraz z zielenią, niezbędnymi obiektami pomocni-

czymi, infrastrukturą techniczną oraz komunikacją 

wewnętrzną − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności dotyczą-

cych ochrony gruntów rolnych;  
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3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − parametry elewacji:  

− projektowane budynki mieszkalne − wysokość 

maksymalnie 3 kondygnacje nadziemne, przy 

czym trzecia jako poddasze użytkowe, jednak 

nie więcej niż 13 m oraz szerokość maksymal-

nie 20 m,  

− pozostałe projektowane budynki − wysokość 

maksymalnie 14 m oraz szerokość maksymal-

nie 35 m,  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

7. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R 1.01, R 1.02, dla których obowią-

zują 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 wszelkiej 

zabudowy − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych  

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,  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − w celu zachowania wartości 

przyrodniczych, przy podejmowaniu wszelkich 

działań należy uwzględnić wytyczne zawarte 

w stosownych aktach prawa, m. in. zakaz zalesie-

nia terenu w rejonie występowania cennych sie-

dlisk przyrodniczych;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami R 2.01, R 2.02, R 2.03, R 2.04, R 

2.05, R 2.06, R 2.07, R 2.08, R 2.09, R 2.10, R 

2.11, R 2.12, 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 wszelkiej 

zabudowy − na zasadach określonych w odpo-

wiednich aktach prawa, w szczególności doty-

czących ochrony gruntów rolnych,  

b) lokalizację usług agroturystycznych z wyklu-

czeniem wszelkiej zabudowy − na zasadach 

określonych w odpowiednich aktach prawa, 

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

rolnych,  

c) 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,  

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;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu − nie określa się;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

9. 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, 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 zasadach określonych w odpowied-

nich aktach prawa, w szczególności dotyczą-

cych ochrony gruntów leśnych,  

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) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą − na zasadach okre-

ślonych w odpowiednich aktach prawa,  

w szczególności dotyczących ochrony gruntów 

leśnych,  

d) 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 wa-

runkami określonymi w odpowiednich aktach 

prawa w szczególności dotyczących gruntów 

leśnych,  
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b) zakazuje się wprowadzania trwałych ogrodzeń 

− za wyjątkiem ogrodzeń wprowadzanych na 

czas określony, nie dłuższy niż wynikający 

bezpośrednio z konieczności przeprowadzenia 

prac konserwacyjnych lub służących prowadze-

niu racjonalnej gospodarki zielenią;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

10. 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, dla których 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 w tym urządzeń 

związanych z zapewnieniem prawidłowego 

spływu wód powierzchniowych,  

b) lokalizację nowych oraz modernizację i kon-

serwację istniejących urządzeń infrastruktury 

technicznej służących regulacji cieków,  

c) lokalizację budowli drogowych takich jak mo-

sty, przeprawy itp. na zasadach określonych 

przez zarządcę cieku,  

d) lokalizację urządzeń i sieci infrastruktury tech-

nicznej na zasadach określonych przez zarządcę 

cieku;  

2) funkcje uzupełniające –nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu − nie określa się;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − nie określa się.  

11. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem W 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: wodociągi,  

za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje się:  

a) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-

nicznej związanych z zaopatrzeniem w wodę,  

b) lokalizację innych sieci i urządzeń infrastruktu-

ry technicznej o ile przepisy szczególne nie 

wykluczają takiej lokalizacji,  

c) lokalizację niezbędnych urządzeń i obiektów 

pomocniczych w tym wydzielanie działek pod 

ww. urządzenia,  

d) lokalizację komunikacji wewnętrznej wraz 

z niezbędną infrastrukturą w tym wydzielanie 

działek pod ww. urządzenia;  

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 − 3500 m
2
,  

b) szerokość frontu działki nie będzie węższa niż 

100 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 6 m oraz kąt położenia granic działek 

w stosunku do pasa drogowego nie mniejszy 

niż 20 stopni,  

− wydzielanych pod ewentualną komunikację 

wewnętrzną pieszą oraz dojazdów do mak-

symalnie jednej działki o długości maksy-

malnie 50 m, dla których dopuszcza się mi-

nimalną powierzchnię 1 m
2
, szerokość fron-

tu 3,5 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,  

− służących poprawie warunków zagospoda-

rowania nieruchomości przyległej, przy 

czym wydzielona działka nie będzie większa 

niż 500 m
2
.  

§ 8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji.  

1. Zasady określone w niniejszym paragrafie pod-

legają ograniczeniom określonym w § 4, § 5 i § 6 

uchwały, zawierającym szczególne warunki zagospo-

darowania terenów oraz ograniczenia w ich użytko-

waniu.  

2. Wyznacza się teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem KDL 1.01, dla którego obowiązują na-

stępujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

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;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  
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a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających - 

zgodnie z rysunkiem planu, to jest nie mniej niż 

15 m,  

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m,  

c) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza 

się:  

− lokalizację zieleni w formie pasów zieleni 

przyulicznej oraz w formie pojedynczych 

drzew,  

− lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury 

technicznej − na zasadach określonych przez 

zarządcę drogi,  

− lokalizację obiektów małej architektury słu-

żących utrzymaniu porządku i obsłudze 

dróg,  

− lokalizację wolno stojących nośników re-

klamowych o maksymalnej wysokości 6 m 

− na zasadach określonych przez zarządcę 

drogi,  

d) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów usługowo-handlowych;  

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 teren oznaczony na rysunku pla-

nu symbolem KDD 1.01, dla którego obowiązują 

następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

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;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy i urzą-

dzania terenu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu,  

b) należy dążyć do osiągnięcia pełnych parame-

trów drogi klasy D − zgodnie z zasadami okre-

ślonymi w aktualnych aktach prawa, w szcze-

gólności dotyczących dróg publicznych oraz 

przygotowania i realizacji inwestycji w tym za-

kresie,  

c) szerokość jezdni minimalnie 6 m,  

d) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami 

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczają-

cej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 

mniejszych niż 5 x 5 m,  

e) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza 

się:  

− lokalizację zieleni w formie pasów zieleni 

przyulicznej oraz w formie pojedynczych 

drzew,  

− lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury 

technicznej − na zasadach określonych przez 

zarządcę drogi,  

− lokalizację obiektów małej architektury słu-

żących utrzymaniu porządku i obsłudze 

dróg,  

− lokalizację wolnostojących nośników rekla-

mowych o maksymalnej wysokości 6 m − na 

zasadach określonych przez zarządcę drogi,  

f) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów usługowo-handlowych;  

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 tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDD 2.01, 2.02, dla których obo-

wiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

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;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu, to jest nie mniej niż 

10 m,  

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m,  

c) w obrębie skrzyżowania ciągów z drogami 

obowiązuje narożne ścięcie linii rozgraniczają-

cej (trójkąt widoczności) o wymiarach nie 

mniejszych niż 5 x 5 m,  

d) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza 

się:  

− lokalizację zieleni w formie pasów zieleni 

przyulicznej oraz w formie pojedynczych 

drzew,  

− lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury 

technicznej − na zasadach określonych przez 

zarządcę drogi,  

− lokalizację obiektów małej architektury słu-

żących utrzymaniu porządku i obsłudze 

dróg,  

− lokalizację wolnostojących nośników rekla-

mowych o maksymalnej wysokości 6 m − na 

zasadach określonych przez zarządcę drogi,  
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e) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów usługowo-handlowych;  

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 KDD 3.01, KDD 3.02, dla których 

obowiązują następujące ustalenia:  

1) funkcja wiodąca: komunikacja publiczna − drogi 

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;  

2) funkcje uzupełniające − nie dopuszcza się;  

3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania terenu:  

a) szerokość drogi w liniach rozgraniczających − 

zgodnie z rysunkiem planu, to jest nie mniej niż 

15 m,  

b) szerokość jezdni minimalnie 6 m,  

c) w liniach rozgraniczających terenu dopuszcza 

się:  

− lokalizację zieleni w formie pasów zieleni 

przyulicznej oraz w formie pojedynczych 

drzew,  

− lokalizację urządzeń oraz sieci infrastruktury 

technicznej − na zasadach określonych przez 

zarządcę drogi,  

− lokalizację obiektów małej architektury słu-

żących utrzymaniu porządku i obsłudze 

dróg,  

− lokalizację wolnostojących nośników rekla-

mowych o maksymalnej wysokości 6 m − na 

zasadach określonych przez zarządcę drogi,  

d) wyklucza się lokalizację tymczasowych obiek-

tów usługowo-handlowych;  

4) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości − minimalna powierzchnia, szero-

kość oraz kąt położenia granic − zgodnie 

z rysunkiem planu.  

6. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDW 1.01, KDW 1.02, KDW 

1.03, 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 urządzania terenu:  

a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 

minimalnie 8 m − zgodnie z rysunkiem planu,  

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jed-

noprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego komu-

nikacyjnego,  

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 2.01, dla którego 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 urządzania terenu:  

a) szerokość ciągów w liniach rozgraniczających 

minimalnie 6 m − zgodnie z rysunkiem planu,  

b) dopuszcza się zagospodarowanie w formie jed-

noprzestrzennego ciągu pieszo-jezdnego komu-

nikacyjnego,  

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.  

8. Wyznacza się tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami KDW 3.01, KDW 3.02, KDW 

3.03, KDW 3.04, KDW 3.05, 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;  
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3) zasady i standardy kształtowania zabudowy 

i urządzania 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 pieszo-jezdnego komu-

nikacyjnego,  

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.  

Rozdział 4 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE  

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§ 9. 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.  

3. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 

ustala się następujące zasady:  

1) dostawę zgodnie z warunkami określonymi przez 

właściwy Zakład Energetyczny;  

2) dopuszcza się skablowanie i przełożenie istnieją-

cych napowietrznych sieci elektroenergetycznych;  

3) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycznej dla 

zasilania nowych podmiotów oraz jej charakter 

(napowietrzny lub kablowy), zostaną określone 

w warunkach przyłączenia;  

4) przewiduje się modernizację istniejącej sieci elek-

troenergetycznej z zachowaniem jej dotychczaso-

wego charakteru;  

5) dla budynków mieszkalnych lokalizowanych 

w pobliżu istniejących linii elektroenergetycznych 

należy zachować odległość 5 m od osi linii;  

6) w przypadku konieczności budowy stacji trans-

formatorowej 20/0,4 kV wraz z dowiązaniami 

średniego i niskiego napięcia przewiduje się sto-

sowanie stacji prefabrykowanej kontenerowej lub 

słupowej − w zależności od charakteru sieci 

i przewidywanego obciążenia;  

7) w przypadku konieczności budowy prefabrykowa-

nej kontenerowej stacji transformatorowej  

20/0,4 kV, należy przewidzieć wydzieloną działkę 

umożliwiającą zabudowę stacji w odległości do  

1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowlaną. 

Nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy bu-

dynków prefabrykowanych kontenerowych stacji 

transformatorowych;  

8) do działki przewidzianej pod budowę kontenero-

wej stacji transformatorowej należy uwzględnić 

dojazd od strony układu komunikacyjnego.  

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 za-

stosowania kotłów o wysokiej sprawności tj. po-

wyżej 90%;  

3) dopuszcza się ogrzewanie przy zastosowaniu wę-

gla i jego pochodnych pod warunkiem zastosowa-

nia kotłów o wysokiej sprawności tj. powyżej 

80%.  

5. Unieszkodliwienie odpadów stałych 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 szczelne zbiorniki bezodpływowe i wywóz nieczy-

stości do oczyszczalni.  

7. W terenach przeznaczonych pod inwestycje za-

leca się uzbrojenie terenów poprzedzające realizację 

zabudowy.  

8. Zaleca się, aby sieci uzbrojenia technicznego 

przebiegały w liniach rozgraniczających dróg (na 

zasadach określonych przez właściwego zarządcę 

drogi). W przypadku braku możliwości wykonania 

sieci jw. dopuszcza się prowadzenie sieci w przylega-

jących do dróg terenach − za zgodą właścicieli lub 

użytkowników wieczystych − na zasadach określo-

nych w stosownych aktach prawa.  

9. Dopuszcza się uzbrojenie części terenu przez 

inwestorów we własnym zakresie.  

Rozdział 5 

USTALENIA W ZAKRESIE LOKALIZACJI 

CELÓW PUBLICZNYCH ORAZ  

ZORGANIZOWANEJ DZIAŁALNOŚCI  

INWESTYCYJNEJ ORAZ REHABILITACJI 

ISTNIEJĄCEJ ZABUDOWY 

I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ  

§ 10. 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 §8 niniejszej uchwały;  
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2) tereny lasów i gruntów leśnych, których zasady 

urządzania określono w §7 niniejszej uchwały;  

3) tereny urządzeń infrastruktury technicznej, których 

zasady urządzania określono w § 7 niniejszej 

uchwały.  

2. Dopuszcza się realizację celów publicznych na 

terenach wód powierzchniowych oraz usług sportu 

i rekreacji, których zasady urządzania określono w § 7 

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 § 7 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 § 7 i § 8 niniejszej 

uchwały − za zgodą właścicieli lub użytkowników 

wieczystych.  

§ 11. Obszary zorganizowanej działalności in-

westycyjnej oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy 

i infrastruktury technicznej.  

1. Dopuszcza się prowadzenie zorganizowanej 

działalności inwestycyjnej w terenach:  

1) mieszkalnictwa, w granicach których dopuszcza 

się prowadzenie działalności inwestycyjnej polega-

jącej na wydzieleniu ewentualnych terenów komu-

nikacji wewnętrznej, kompleksowym uzbrojeniu 

a następnie zainwestowaniu poszczególnych frag-

mentów zabudowy − zgodnie z zasadami określo-

nymi w § 3 i § 7 niniejszej uchwały;  

2) wód powierzchniowych oraz usług sportu 

i rekreacji oznaczone symbolem „WS”, „US”,  

w których zaleca się prowadzenie działalności in-

westycyjnej polegającej na kompleksowym uzbro-

jeniu a następnie zainwestowaniu;  

3) lasów oraz gruntów leśnych, w granicach których 

dopuszcza się prowadzenie działalności inwesty-

cyjnej polegającej na kompleksowym zagospoda-

rowaniu terenu − zgodnie z zasadami określonymi 

w § 7 niniejszej uchwały.  

2. Na obszarze objętym planem nie występuje za-

budowa oraz infrastruktura techniczna wymagająca 

rehabilitacji.  

Rozdział 6 

PRZEPISY KOŃCOWE  

§ 12. Ustalenia końcowe.  

1. Ustala się wysokość opłaty określonej w art. 36 

ust. 4 ustawy na 30% wzrostu wartości nieruchomo-

ści.  

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/ 

/105/2012 Rady Gminy Paszowice  

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

/105/2012 Rady Gminy Paszowice  

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

/105/2012 Rady Gminy Paszowice  

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

/105/2012 Rady Gminy Paszowice  

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

/105/2012 Rady Gminy Paszowice  

z dnia 27 marca 2012 r. 
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