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Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. zm.1) art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2003 r. Nr 80 poz. 717 z pópn. zm.2) Rada Gminy 
w Baranowie uchwala, co następuje: 

§1. 1. W związku z uchwaEą Rady Gminy w Bara-
nowie nr VI/50/2007 z dnia 28 czerwca 2007 roku 
o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 
Baranów uchwala się zmianę miejscowego planu 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
wsi Baranów zatwierdzonego uchwaEą Rady Gminy 
w Baranowie nr XIV/129/2004 z dnia 20 grudnia 
2004 r. wraz ze zmianą ｠ uchwaEa Rady Gminy w 
Baranowie XII/86/2008 z dn. 03.03.2008 r.

2. Zmiana planu miejscowego obejmuje tereny 
okre[lone na rysunku planu stanowiącym zaEącznik 
nr 1 do uchwaEy. 

3. Integralne czę[ci uchwaEy obejmują: 
1) zaEącznik nr 1 - rysunek planu miejscowego w 

skali 1:1000, 
2) zaEącznik nr 2 ｠ rozstrzygnięcie w sprawie 

stwierdzenia zgodno[ci ustaleG niniejszej uchwaEy ze 
studium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Baranów zatwierdzonego 
uchwaE Rady Gminy w Baranowie Nr XIV/91/99 z 
dnia 30 grudnia 1999 roku, ze zmianami uchwaEa 
Rady Gminy w Baranowie Nr XV/101/2008 z dnia 
26 czerwca 2008 r., Nr XXXI/196/09 z dnia 30 
grudnia 2009r. 

3) zaEącznik nr 3 ｠ rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego, 

4) zaEącznik nr 4 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które naler do zadaG 
wEasnych gminy oraz o zasadach ich finansowania 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych; 

5) zaEącznik nr 5 ｠ zaktualizowany spis zabytków 
architektury i budownictwa. 

§2. 1. Następujące oznaczenia graficzne na ry-
sunku planu są obowiązującymi ustaleniami zmiany 
planu: 

1) granica administracyjna gminy Baranów;
2) granica planu;
3) strefa K ochrony krajobrazu kulturowego;
4) granica strefy OW obserwacji archeologicznej;

5) strefa ochronna 50 m wokóE cmentarzy;
6) strefa ochronna 150 m wokóE cmentarzy;
7) strefa ochrony bezpo[redniej ujęcia wody;
8) strefa ochrony po[redniej ujęcia wody;
9) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
10) nieprzekraczalne linie zabudowy,
11) obowiązujące linie zabudowy.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

planu są oznaczeniami informacyjnymi:
1) linia elektroenergetyczna 110kV;
2) pas techniczny od linii elektroenergetycznej 

110 kV;
3) granica terenu przyrodniczego (ornitofauna)
4) drogi poza granicami planu.

§3. 1. W uchwale Nr XXVI/129/2004 Rady Gminy 
w Baranowie z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie 
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wsi soEeckiej Baranów wraz ze zmia-
ną uchwaEą Nr XII/86/2008 z dnia 3 marca 2008r., 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w dziale I, rozdz. 2 ｠ ustalenia ogólne:
- §5:
a) dodaje się pkt 40 o tre[ci: ｧtereny komunikacji 

oznaczone symbolem terenu SKｦ
b) dodaje się pkt 41 o tre[ci: ｧtereny zieleni parko-

wej, zabudowy mieszkaniowej i usEug sportu ozna-
czone symbolem terenu ZP/MN/US1ｦ,

c) dodaje się pkt 42 o tre[ci: ｧusEugi, tereny rekre-
acyjneｦ oznaczone symbolem terenu UTRｦ

- §7, pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Zaktualizowany spis zabytków architektury i bu-

downictwa stanowi zaEącznik nr 5 do uchwaEy . 
Ewentualne zmiany aktualizacyjne w/w wykazu 
nie naruszają ustaleG planu i nie wymagają zmiany 
uchwaEy;

- §8 skre[la się pkt 2
- §9 dodaje się pkt 9 w tre[ci:
nakaz zachowania dopuszczalnych poziomów ha-

Easu okre[lonych w przepisach szczególnych:
a) ZP/MN/US - jak dla terenów zabudowy miesz-

kaniowo jednorodzinnej, 
b) MN/U, MU - jak dla terenów zabudowy miesz-

kaniowo usEugowych,
c) ZP, ZP/US, ZP/U, UT, US, ZD - jak dla terenów 

rekreacyjno-wypoczynkowych.
- §11
- pkt 2 ppkt a otrzymuje brzmienie
minimalna szeroko[ć nowo realizowanej drogi we-

wnętrznej w liniach rozgraniczających nie more być 
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mniejsza nir 8 m, dla dróg porarowych dopuszcza 
się szeroko[ć 5,0 m,

- pkt 2 ppkt b otrzymuje brzmienie:
minimalna szeroko[ć w liniach rozgraniczających 

nowo realizowanych sięgaczy dojazdowych o dEu-
go[ci:

- do 50 m wynosi 5,0 m,
- od 50 m do 100 m wynosi 8,0 m,
- powyrej 100 m wynosi 10,0 m;
- pkt 2 ppkt c otrzymuje brzmienie:
nowo realizowane sięgacze dojazdowe o dEugo[ci 

powyrej 50 m muszą być wyposarone w plac ma-
newrowy umorliwiający dostęp pojazdom ratownic-
twa do wszystkich obsEugiwanych przez nie dziaEek 
budowlanych.

- §12 dodaje się pkt 9 w tre[ci:
przy usuwaniu albo przemieszczaniu mas ziem-

nych w związku z realizacją inwestycji ustala się 
nakaz zagospodarowania warstwy próchniczej zie-
mi jako biologicznie czynnej, np.: urytkowanie rolni-
cze, ogrodnicze.

- §13 skre[la się pkt 8
2) W dziale II, rozdz. 1 ｠ ustalenia szczegóEowe:

§14 otrzymuje brzmienie
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych 

na rysunku planu symbolem terenu: KG 1, KG 2, 
KG4:

1) funkcja podstawowa ｠ garare;
2) funkcja uzupeEniająca - parking samochodowy;
3) warunki urbanistyczne:
a) kompleksy garary realizowanych jako jeden 

obiekt budowlany,
b) linie zabudowy ｠ zgodnie z rysunkiem planu,
c) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej 

7,0 m,
d) wszystkie elementy architektoniczne w obrębie 

poszczególnych kompleksów garary realizowanych 
jako jeden obiekt budowlany muszą być jednakowe,

e) dla terenu KG 4 ｠ wszystkie budynki skEadające 
się na jeden kompleks zabudowy muszą być reali-
zowane jednocze[nie i posiadać jednakowe detale 
architektoniczne, w szczególno[ci ksztaEt, pokrycie 
i kolor dachu,

f) tereny dojazdów oraz parkowania pojazdów 
muszą posiadać nawierzchnię utwardzoną,

g) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych;

4) obsEuga komunikacyjna ｠ wjazd na tereny KG1, 
KG2 i KG4 z dróg publicznych klasy drogi lokalnej 
lub z drogi wewnętrznej, zgodnie z rysunkiem planu;

5) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §17 skre[la się symbole terenu: KS 3, KS 4,
- §18 skre[la się
- §22: skre[la się pkt 3 ppkt k, pkt 3, ppkt g otrzy-

muje brzmienie: maksymalna wysoko[ć zabudowy 
gararowej i gospodarczej 6,5 m

pkt 4) Warunki parkingowe - otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się jedno miejsce parkingowe na 50 m2 

pow. urytkowej usEug
- §23: skre[la się pkt 3 ppkt i, pkt 3 ppkt f otrzy-

muje brzmienie: maksymalna wysoko[ć zabudowy 
gararowej i gospodarczej 6,5 m,

pkt 4) Warunki parkingowe - otrzymuje brzmienie : 
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny
b) ustala się jedno miejsce parkingowe na 50 m2 

pow. urytkowej usEug

- §24: skre[la się pkt 3 ppkt k, pkt 3 ppkt g otrzy-
muje brzmienie: maksymalna wysoko[ć zabudowy 
gararowej i gospodarczej 6,5 m

pkt 4) Warunki parkingowe - otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się jedno miejsce parkingowe na 50 m2 

pow. urytkowej usEug
- §25 otrzymuje brzmienie: 
Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem terenu:
MN/U 10:
1) funkcja podstawowa ｠ zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna w zabudowie blipniaczej ,
2) funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi nieuciąrliwe 

związane z obsEugą osiedla,
3) warunki urbanistyczne:
a) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare 

wbudowane w budynek mieszkalny o funkcji pod-
stawowej,

c) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-
wej ｠ 2 kondygnacje nadziemne,

d) budynki blipniacze muszą być realizowane jed-
nocze[nie i posiadać jednakowe detale architekto-
niczne, w szczególno[ci ksztaEt, pokrycie i kolor 
dachu,

e) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawo-
wej ｠ dwu lub wielospadowy o spadkach od 20o 

do 45o,
f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 

dziaEce przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową 
｠ 20% powierzchni dziaEki,

g) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0.75,

h) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

i) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm, a dla zabudowy szerego-
wej 120 cm przy czym powyrej 60 cm od poziomu 
terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% po-
wierzchni zawartej miedzy sEupami,

j) teren poEorony w strefie OW obserwacji arche-
ologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt.6;

4) warunki parkingowe - ustala się minimum jedno 
miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny, jed-
no miejsce parkingowe dla funkcji usEugowej,

5) obsEuga komunikacyjna ｠z drogi publicznej kla-
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sy drogi lokalnej lub wewnętrznej zgodnie rysun-
kiem planu;

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §26 otrzymuje brzmienie: 
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem terenu: MN/U 11, 
MN/U 12, MN/U 13, MN/U 14, MN/U 15, MN/U 16, 
MN/U 17, MN/U 18, MN/U 19, MN/U 20, MN/U 21, 
MN/U 22, MN/U 23:

1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna;

2) funkcja uzupeEniająca - usEugi nieuciąrliwe zwią-
zane z obsEugą osiedla (np. gastronomia, handel)

3) warunki urbanistyczne:
a) budynki funkcji podstawowej - wolnostojące , 

symbol MN/U20 i MN/U23 ｠ budynki w zabudowie 
szeregowej

b) obiekty usEugowe wolnostojące, dobudowane 
lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,

c) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
d) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-

wej wolnostojącej, mieszkaniowo-usEugowej wolno-
stojącej, usEugowej ｠ 2 kondygnacje nadziemne, w 
sumie nie wyrsze nir 10 m,

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 6,5 m,

g) architektura budynków gararowych i gospodar-
czych dostosowana do architektury budynku funkcji 
podstawowej lub uzupeEniającej,

h) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej 
i uzupeEniającej ｠ dwu lub wielospadowy o spad-
kach od 20o do 50o,

i) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaE-
ki budowlanej ｠ 500 m2, linie podziaEu dziaEek w 
przedziale 80° do 90° względem dróg publicznych,

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce budowlanej: dla zabudowy wolnostojącej ｠ 
40% pow. dziaEki, 

k) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

l) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od pozio-
mu terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% 
powierzchni zawartej miedzy sEupami,

4) tereny poEorone w strefie OW obserwacji ar-
cheologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6 (zgod-
nie z rysunkiem planu);

5) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 powierzchni urytkowej budynku usEugo-
wego

6) obsEuga komunikacyjna ｠ z dróg publicznych 
klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysun-
kiem planu;

7) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12

8) dziaEki o numerach 340 i 341 poEorone na te-
renie oznaczonym symbolem MN/U19 ｠ istniejący 
zakEad produkcji koncentratów sporywczych ｠ ada-
ptuje się w planie,

9) ustalenia dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem MN/U 20 ｠ ustalenia jak dla sym-
bolu MN/U 8, MN/U 23 ｠ ustalenia jak dla symbolu 
MN/U 9

- §27, §28:
pkt 3, ppkt h otrzymuje brzmienie: maksymalna 

wysoko[ć zabudowy gararowej i gospodarczej 6,5 
m

pkt 5) otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 powierzchni urytkowej budynku usEugo-
wego

§29. otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem terenu: MN/U 27, 
MN/U 28:

1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna;

2) funkcja uzupeEniająca - usEugi nieuciąrliwe zwią-
zane z obsEugą osiedla (np. gastronomia, handel)

3) warunki urbanistyczne:
a) budynki funkcji podstawowej - wolnostojące ,
b) obiekty usEugowe wolnostojące, dobudowane 

lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
c) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
d) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-

wej wolnostojącej, mieszkaniowo-usEugowej wolno-
stojącej, usEugowej ｠ 2 kondygnacje nadziemne, w 
sumie nie wyrsze nir 10 m,

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 6,5 m,

g) architektura budynków gararowych i gospodar-
czych dostosowana do architektury budynku funkcji 
podstawowej lub uzupeEniającej,

h) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej 
i uzupeEniającej ｠ dwu lub wielospadowy o spad-
kach od 20o do 50o,

i) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaE-
ki budowlanej ｠ 500 m2, linie podziaEu dziaEek w 
przedziale 80° do 90° względem dróg publicznych,

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce budowlanej｠ 40% pow. dziaEki,

k) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

l) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od pozio-
mu terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% 
powierzchni zawartej miedzy sEupami,
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4) tereny poEorone w strefie OW obserwacji ar-
cheologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6 (zgod-
nie z rysunkiem planu);

5) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 powierzchni urytkowej budynku usEugo-
wego

6) obsEuga komunikacyjna ｠ z dróg publicznych 
klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysun-
kiem planu;

7) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

§30. otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem terenu: MN/U 29, 
MN/U 30, MN/U 31, MN/U 32 :

1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna;

2) funkcja uzupeEniająca - usEugi nieuciąrliwe zwią-
zane z obsEugą osiedla (np. gastronomia, handel)

3) warunki urbanistyczne:
a) budynki funkcji podstawowej - wolnostojące,
b) obiekty usEugowe wolnostojące, dobudowane 

lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
c) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
d) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-

wej wolnostojącej, mieszkaniowo-usEugowej wolno-
stojącej, usEugowej ｠ 2 kondygnacje nadziemne, w 
sumie nie wyrsze nir 10 m,

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 6,5 m,

g) architektura budynków gararowych i gospodar-
czych dostosowana do architektury budynku funkcji 
podstawowej lub uzupeEniającej,

h) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej 
i uzupeEniającej ｠ dwu lub wielospadowy o spad-
kach od 20° do 50°,

i) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaE-
ki budowlanej ｠ 500 m2, linie podziaEu dziaEek w 
przedziale 80° do 90° względem dróg publicznych, 

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce budowlanej - 40% pow. dziaEki

k) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

l) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od pozio-
mu terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% 
powierzchni zawartej miedzy sEupami,

4) tereny poEorone w strefie OW obserwacji ar-
cheologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6 (zgod-
nie z rysunkiem planu);

5) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 powierzchni urytkowej budynku usEugo-
wego,

6) obsEuga komunikacyjna ｠ z dróg publicznych 
klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysun-
kiem planu;

7) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §31, §32, §33 pkt 3, ppkt h otrzymuje brzmie-
nie: maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 6,5 m

pkt 5) Warunki parkingowe - otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 powierzchni urytkowej budynku usEugo-
wego.

- §34. otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczo-

nych na rysunku planu symbolem terenu: MN/U 41, 
MN/U 42, MN/U 43, MN/U 44:

1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna;

2) funkcja uzupeEniająca - usEugi nieuciąrliwe zwią-
zane z obsEugą osiedla (np. gastronomia, handel)

3) warunki urbanistyczne:
a) budynki funkcji podstawowej - wolnostojące ,
b) obiekty usEugowe wolnostojące, dobudowane 

lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
c) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
d) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-

wej wolnostojącej, mieszkaniowo usEugowej wolno-
stojącej, usEugowej ｠ 2 kondygnacje nadziemne, w 
sumie nie wyrsze nir 10 m,

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 6,5 m,

g) architektura budynków gararowych i gospodar-
czych dostosowana do architektury budynku funkcji 
podstawowej lub uzupeEniającej,

h) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej 
i uzupeEniającej ｠ dwu lub wielospadowy o spad-
kach od 20° do 50°,

i) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaE-
ki budowlanej: dla zabudowy wolnostojącej min. 
500 m2, linie podziaEu dziaEek w przedziale 80° do 
90° względem dróg publicznych,

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce budowlanej ｠ 40% pow. dziaEki,

k) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

l) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od pozio-
mu terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% 
powierzchni zawartej miedzy sEupami,

4) tereny poEorone w strefie OW obserwacji ar-
cheologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6 (zgod-
nie z rysunkiem planu);
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5) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 powierzchni urytkowej budynku usEugo-
wego,

6) obsEuga komunikacyjna ｠ z dróg publicznych 
klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysun-
kiem planu;

7) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §35 otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem terenu:
MN/U 45:
1) funkcja podstawowa - zabudowa mieszkanio-

wa jednorodzinna;
2) funkcja uzupeEniająca - usEugi nieuciąrliwe, 

związane z obsEugą osiedla;
3) dopuszcza się usEugi publiczne ze szczególnym 

uwzględnieniem usEug o[wiaty,
4) warunki urbanistyczne:
a) budynki funkcji podstawowej - wolnostojące,
b) obiekty usEugowe wolnostojące, dobudowane 

lub wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
c) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
d) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-

wej i mieszkaniowo-usEugowej｠2 kondygnacje nad-
ziemne , w sumie nie wyrsze nir 10 m,

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 6,5 m,

g) architektura budynków gararowych i gospodar-
czych dostosowana do architektury budynku funkcji 
podstawowej lub uzupeEniającej,

h) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej 
i uzupeEniającej ｠ dwu lub wielospadowy o spad-
kach od 20° do 45°,

i) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaE-
ki budowlanej : w zabudowie wolnostojącej ｠ 500 
m2

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce budowlanej - 40% pow. dziaEki,

k) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

l) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od pozio-
mu terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% 
powierzchni zawartej miedzy sEupami,

5) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego;
6) obsEuga komunikacyjna ｠ z dróg publicznych 

klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysun-
kiem planu;

7) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 

zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §36 otrzymuje brzmienie 
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych 

na rysunku planu symbolem terenu : MN/U 46, 
MN/U 47, MN/U 48,

1) funkcja podstawowa ｠ zabudowa mieszkanio-
wa jednorodzinna,

2) funkcja dopuszczalna ｠ parkingi, zabudowa 
usEugowa i drobnej wytwórczo[ci nieuciąrliwa,

3) warunki urbanistyczne:
a) budynki funkcji podstawowej ｠ wyEącznie wol-

nostojące,
b) obiekty usEugowe, produkcyjne : wolnostojące, 

dobudowane lub wbudowane w budynek funkcji 
podstawowej,

c) linie zabudowy ｠ zgodnie z rysunkiem planu,
d) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare 

budynki gospodarcze,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 10 m,
f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej , 

gospodarczej ｠ 6,5 m,
g) rodzaj dachu : dwu lub wielospadowy o spad-

kach od 20°do 45°, dla budynków usEugowych i 
produkcyjnych dopuszcza się dachy pEaskie,

h) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia 
dziaEki pod zabudowę mieszkaniową 500 m2, dla in-
nych obiektów budowlanych ｠ 1000 m2,

i) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce pod zabudowę mieszkaniową 40% pow. 
dziaEki, pozostaEa zabudowa 20% pow. dziaEki,

j) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

4) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) dla pozostaEych obiektów obowiązuje wyzna-

czenie niezbędnej ilo[ci miejsc postojowych lub par-
kingowych na dziaEce lub terenie objętym inwesty-
cją,

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z dróg publicznych klasy drogi lokalnej lub do-

jazdowej,
b) dopuszcza się zjazdy z drogi publicznej klasy 

drogi zbiorczej pod warunkiem uzgodnienia ich z za-
rządcą drogi,

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §37 skre[la się symbol terenu: MN/U 49,
- skre[la się pkt 3 ppkt i, pkt 3 ppkt f otrzymuje 

brzmienie: maksymalna wysoko[ć zabudowy gara-
rowej i gospodarczej 6,5 m,

- §38 ,§39, §40, §41, §42, §47, §48, §50, §53: 
skre[la się pkt 3 ppkt i, pkt 3 ppkt f otrzymuje 
brzmienie: maksymalna wysoko[ć zabudowy gara-
rowej i gospodarczej 6,5 m, pkt 3 ppkt j otrzymuje 
brzmienie podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzch-
nia dziaEki budowlanej 500 m2,
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pkt 4 ｠ Warunki parkingowe - otrzymuje brzmie-
nie:

a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 
na jeden lokal mieszkalny

b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 
na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §43, §44, §45, §46, §49: skre[la się pkt 3 ppkt 
j, pkt 3 ppkt f otrzymuje brzmienie: maksymalna 
wysoko[ć zabudowy gararowej i gospodarczej 6,5 
m, pkt 3 ppkt k otrzymuje brzmienie podziaEy dziaEek 
｠ minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej 500 
m2,

Pkt 4 ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie: 
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §51: skre[la się pkt 3 ppkt j, pkt 3 ppkt g otrzy-
muje brzmienie : maksymalna wysoko[ć zabudowy

gararowej i gospodarczej 6,5 m.
pkt 4 ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §52: pkt 3 ppkt h otrzymuje brzmienie : maksy-
malna wysoko[ć zabudowy gararowej i gospodar-
czej 6,5 m.

pkt 5) ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie: 
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny 
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §54 skre[la się symbol terenu MN/U/RM1, 
MN/U/RM2, MN/U/RM3, MN/U/RM4, MN/U/RM6

skre[la się pkt 3 ppkt i
pkt 4 - Warunki parkingowe - otrzymuje brzmienie: 
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego.

- §55: skre[la się pkt 3 ppkt i,
pkt 4 ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §56: skre[la się pkt 3 ppkt i,
pkt 4 ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie: 
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §57: skre[la się pkt 4 ppkt i,
pkt 5 ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie: 
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §58: skre[la się symbol terenu MN/U/RM18, 
skre[la się pkt 3 ppkt i,

pkt 4 ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie: 
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §59 otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonal-

nych oznaczonych na rysunku planu symbolem te-
renu MU 1, MU 2, MU 3, MU 4, MU 5, MU 7:

1) funkcja podstawowa:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej 

intensywno[ci, dla symbolu MU 2 ｠ zabudowa wie-
lorodzinna;

2) funkcja uzupeEniająca: handel, usEugi medycz-
ne, usEugi nieuciąrliwe związane z obsEugą osiedla,

3) warunki urbanistyczne:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wyEącznie w 

zabudowie szeregowej,
b) budynki mieszkalne wielorodzinne niskiej inten-

sywno[ci i wielorodzinne typu kamienice,
c) obiekty handlowe i usEugowe dobudowane lub 

wbudowane w budynek funkcji podstawowej,
d) linie zabudowy ｠ zgodnie z rysunkiem planu,
e) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare,
f) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-

wej, mieszkaniowo- usEugowej i handlowej ｠ 4 kon-
dygnacje nadziemne, lecz nie więcej w sumie nir 
14 m,

g) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej 6 
m,

h) w przypadku zabudowy szeregowej, wszystkie 
budynki, skEadające się na jeden kompleks zabudo-
wy, muszą być realizowane jednocze[nie i posiadać 
jednakowe detale architektoniczne, w szczególno[ci 
ksztaEt, pokrycie i kolor dachu, zabudowę

i) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej i 
uzupeEniającej ｠ dwu lub wielospadowy o spadkach 
od 20° do 45°,

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce budowlanej: dla zabudowy szeregowej i wie-
lorodzinnej ｠ 20% powierzchni dziaEki,

k) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

l) tereny poEorone w strefie OW obserwacji arche-
ologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6 (zgodnie z 
rysunkiem planu),

4) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
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b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 
na 50 m2 powierzchni urytkowej budynku usEugo-
wego,

5) obsEuga komunikacyjna ｠ z dróg publicznych 
klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysun-
kiem planu;

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §60: pkt 3 ppkt f otrzymuje brzmienie : maksy-
malna wysoko[ć zabudowy gararowej i gospodar-
czej 6,5 m,

pkt 4) ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie: 
a) ustala się jedno miejsce parkingowe na jeden 

lokal mieszkalny
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §61 otrzymuje brzmienie
Obowiązujące ustalenia dla terenów funkcjonal-

nych oznaczonych na rysunku planu symbolem te-
renu: MU 8, MU 9:

1) funkcja podstawowa:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej 

intensywno[ci;
2) funkcja uzupeEniająca: usEugi nieuciąrliwe zwią-

zane z obsEugą osiedla;
3) warunki urbanistyczne:
a) budynki mieszkalne jednorodzinne wyEącznie w 

zabudowie szeregowej,
c) obiekty usEugowe wbudowane w budynek 

funkcji podstawowej,
d) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
e) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare,
f) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-

wej, mieszkaniowo-usEugowej ｠ 2 kondygnacje nad-
ziemne lecz nie więcej w sumie nir 10 m,

g) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej 
6,5 m,

h) architektura budynków gararowych dostoso-
wana do architektury budynku funkcji podstawowej 
lub uzupeEniającej,

i) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej i 
uzupeEniającej ｠ dwu lub wielospadowy o spadkach 
od 20° do 45°,

j) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce budowlanej ｠ 25% powierzchni dziaEki,

k) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

l) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od pozio-
mu terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% 
powierzchni zawartej miedzy sEupami ( za wyjątkiem 
dróg wewnętrznych),

E) tereny poEorone w strefie OW obserwacji arche-
ologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6;

4) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,

b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 
na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

5) obsEuga komunikacyjna - z dróg publicznych 
klasy drogi lokalnej lub dojazdowej oraz z dróg we-
wnętrznych zgodnie z rysunkiem planu;

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §62: skre[la się pkt 3 ppkt m,
pkt 4 ppkt a otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §63, §64, §65, §66: skre[la się pkt 3 ppkt l, 
pkt 3 ppkt h otrzymuje brzmienie : maksymalna wy-
soko[ć zabudowy gararowej i gospodarczej 6,5 m,

Pkt 4 ｠Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny,
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego

- §67: skre[la się pkt 3 ppkt k, pkt 3 ppkt h otrzy-
muje brzmienie: maksymalna wysoko[ć zabudowy 
gararowej i gospodarczej 6,5 m,

Pkt 4 ｠ Warunki parkingowe otrzymuje brzmienie:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny.

- §71 otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem terenu W 1:
1) funkcja podstawowa ｠ ujęcie wody;
2) warunki urbanistyczne:
a) zakaz wprowadzania wszelkiej zabudowy nie 

związanej z przeznaczeniem terenu,
b) teren musi być ogrodzony,
c) ustala się strefę ochrony bezpo[redniej i po-

[redniej ujęcia wód podziemnych. Obowiązują na-
kazy, zakazy i ograniczenia wynikające z decyzji 
Wojewody Kaliskiego nr O[gw-6210/35/98 z dnia 
27.08.1998 r. oraz Decyzji Starosty KępiGskiego nr 
OZ-6225/5/00 z dnia 31 papdziernika 2000 r. oraz 
obowiązujących przepisów odrębnych.

d) zabrania się wtórnych podziaEów, za wyjątkiem 
sytuacji okre[lonych w §13 pkt 3,

e) teren poEorony w strefie OW obserwacji arche-
ologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6;

3) obsEuga komunikacyjna ｠ wjazd z drogi publicz-
nej klasy drogi lokalnej zgodnie z rysunkiem planu;

4) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §82 pkt 2 ppkt c otrzymuje brzmienie: zachowu-
je się istniejącą zabudowę mieszkaniową z budyn-
kami gospodarczymi z morliwo[cią ich zmiany spo-
sobu urytkowania na cele mieszkalne, usEugowe, 
dopuszcza się na dziaEce nr 830 budowę budynku 
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mieszkalnego jednorodzinnego wraz budynkami go-
spodarczymi i gararowymi,

- pkt 3 ppkt c otrzymuje brzmienie maksymalna 
wysoko[ć zabudowy funkcji podstawowej 12 m, 
dla budynku mieszkalnego 9,0 m,

- pkt3 ppkt f otrzymuje brzmienie: podziaEy dziaEek 
｠ minimalna powierzchnia dziaEki budowlanej 500 
m2,

- pkt4 ppkt a otrzymuje brzmienie: ustala się mini-
mum pięć miejsc parkingowych dla usEug nieuciąrli-
wych i uciąrliwych, ustala się minimum jedno miej-
sce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,

- §83 otrzymuje brzmienie
Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonych 

na rysunku planu symbolem terenu: P 14, P15, P16, 
P17:

1) funkcja podstawowa:
a) przemysE,
b) usEugi,
c) skEady,
d) magazyny,
e) dziaEalno[ć hurtowa,
f) dla terenów P14, P16 zachowuje się istniejącą 

zabudowę mieszkaniową z morliwo[cią przebudo-
wy, nadbudowy bez rozbudowy;

2) funkcja uzupeEniająca:
a) biura i administracja związana z funkcją pod-

stawową,
b) funkcje pomocnicze dla funkcji podstawowej,
3) warunki urbanistyczne:
a) linie zabudowy ｠zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ budynki 

administracji, biura, obiekty socjalne i pomocnicze, 
garare, budynki gospodarcze, 

c) maksymalna wysoko[ć zabudowy funkcji pod-
stawowej 15 m,

d) maksymalna wysoko[ć budynków administra-
cji, biur, obiektów socjalnych ｠ 2 kondygnacje nad-
ziemne lecz nie więcej w sumie nir 10 m,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 7 m,

f) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaE-
ki budowlanej ｠ 800 m2,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 
granicach dziaEki budowlanej ｠ 20% powierzchni 
dziaEki,

h) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 1.0,

i) obowiązuje stosowanie rozwiązaG technicznych 
zapewniających wEa[ciwe warunki akustyczne w 
budynkach.

4) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum pięć miejsc parkingowych 

dla usEug nieuciąrliwych i uciąrliwych,
b) ustala się minimum trzydzie[ci pięć miejsc par-

kingowych na karde 1000 m2 powierzchni zakEa-
dów związanych z wytwórczo[cią lub zakEadów 
przemysEowych, jednak nie mniej nir trzy miejsca 
parkingowe,

c) ustala się minimum piętna[cie miejsc parkingo-
wych parkingu ogólnodostępnego na karde 1000 
m2 powierzchni magazynów i hurtowni ze sprze-
darą detaliczną, jednak nie mniej nir trzy miejsca 
parkingowe,

d) ustala się minimum pięć miejsc parkingowych 
parkingu ogólnodostępnego na karde 1000 m2 po-
wierzchni magazynów i hurtowni bez sprzedary de-
talicznej, jednak nie mniej nir trzy miejsca parkin-
gowe;

5) obsEuga komunikacyjna - z drogi publicznej kla-
sy drogi lokalnej zgodnie z rysunkiem planu;

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §84 pkt 2, ppkt b) otrzymuje brzmienie: dopusz-
czalne obiekty towarzyszące ｠ magazyny, garare, 
budynki gospodarcze, ppkt d) otrzymuje brzmienie: 
maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i go-
spodarczej 7 m, ppkt j) otrzymuje brzmienie: nalery 
wprowadzić szpalery drzew od strony terenów ko-
lejowych

- §85, §86, §88 pkt 2 ppkt d otrzymuje brzmie-
nie: maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 6,5 m

- §89 skre[la się symbol terenu U 8,
- §92 otrzymuje brzmienie:
1. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczone-

go na rysunku planu symbolem terenu U 11, U12, 
U13, U14, U15:

1) funkcja podstawowa:
a) obiekty handlowo-usEugowe,
b) stacja paliw pEynnych wraz z budynkiem usEu-

gowym dla potrzeb handlu i gastronomii,
2) funkcja uzupeEniająca:
a) obiekty i urządzenia obsEugi komunikacji w tym 

stacje obsEugi lub remontowe [rodków transportu,
b) obiekty towarzyszące ｠ garare, budynki gospo-

darcze,
c) inne usEugi nieuciąrliwe,
3) dla terenu U15: obiekty handlowo ｠ usEugo-

wo ｠ rozrywkowe, obiekty handlowe o powierzchni 
sprzedarowej powyrej 2000 m2,

4) dla terenu U13: obiekty handlowe o powierzch-
ni sprzedarowej do 2000 m2,

5) dla terenu U14: obiekty handlowe o powierzch-
ni sprzedarowej do 400 m2.

6) warunki urbanistyczne:
a) wyznacza się nieprzekraczalną linię zabudowy 

na terenie niezabudowanym w odlegEo[ci 25,0 m, 
mierzoną od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi kra-
jowej nr 11,

b) maksymalna wysoko[ć zabudowy usEugowej ｠ 
2 kondygnacje nadziemne lecz nie więcej w sumie 
nir 12 m (wysoko[ć nie dotyczy urządzeG technicz-
nych),

c) maksymalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 7,0 m,
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d) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia 
dziaEki budowlanej 1000 m2,

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna na 
dziaEce budowlanej ｠ 10% powierzchni dziaEki, 

f) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0,90,

g) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

h) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie 
mogą być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od 
poziomu terenu muszą być arurowe co najmniej w 
25% powierzchni zawartej miedzy sEupami,

i) nalery wprowadzić szpalery drzew
7) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum dziesięć miejsc parkingu 

ogólnodostępnego na karde 50 miejsc konsump-
cyjnych, w przypadku usEug gastronomii jednak nie 
mniej nir trzy miejsca parkingowe,

b) ustala się minimum piętna[cie miejsc parkingu 
ogólnodostępnego na karde 1000 m2 powierzchni 
urytkowej, jednak nie mniej nir trzy miejsca parkin-
gowe;

8) obsEuga komunikacyjna:
a) dla terenu U11, U12 z drogi publicznej klasy 

drogi lokalnej, zgodnie z rysunkiem planu,
b) wyklucza się bez zgody zarządcy drogi mor-

liwo[ć tworzenia bezpo[rednich wEączeG z drogi 
krajowej nr 11 na teren oznaczony symbolem U15, 
wEączenie do drogi publicznej dla terenu U15 od-
bywać się będzie z drogi publicznej klasy lokalnej 
(KDL 2-11, KDL2-12) z docelową budową przejazdu 
przez rzekę Janicę oraz realizacje skrzyrowania dróg 
na ternach o symbolu SK1,

c) dopuszcza się odstępstwa od w/w ustaleG za 
zgodą zarządcy drogi,

d) dla terenu U13 z drogi publicznej klasy dojazdo-
wej (KDD37 oraz skrzyrowania dróg SK2).

9) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12

- §97 otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem terenu UP 2, UP 6:
1) funkcja podstawowa ｠ usEugi publiczne ze 

szczególnym uwzględnieniem usEug zdrowia;
2) w wypadku likwidacji usEug publicznych funk-

cja podstawowa more być zastąpiona inną funkcją 
z zakresu usEug nieuciąrliwych z preferencją dla 
usEug uryteczno[ci publicznej;

3) warunki urbanistyczne:
a) linie zabudowy ｠ zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze,
c) maksymalna wysoko[ć zabudowy podstawo-

wej ｠ 2 kondygnacje nadziemne, lecz nie więcej w 
sumie nir 10 m,

d) podziaE dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaE-
ki budowlanej 1200 m2,

e) dla terenu UP2 minimalna powierzchnia biolo-
gicznie czynna w granicach dziaEki budowlanej ｠ 

30% powierzchni dziaEki, 
f) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-

wy ｠ 0.75,
g) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-

katów betonowych od strony dróg publicznych,
h) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie 

mogą być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od 
poziomu terenu muszą być arurowe co najmniej w 
25% powierzchni zawartej miedzy sEupami,

i) tereny biologicznie czynne nalery zagospodaro-
wać zielenią urządzoną,

j) teren poEorony w strefie OW obserwacji arche-
ologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6;

4) warunki parkingowe dla terenu UP2:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingu 

ogólnodostępnego na karde 100 m2 powierzchni 
urytkowej biur i urzędów publicznych jednak nie 
mniej nir trzy miejsca,

b) ustala się minimum jedno miejsce parkingu 
ogólnodostępnego na karde 100 m2 powierzchni 
urytkowej usEug zdrowia;

5) obsEuga komunikacyjna ｠ z dróg publicznych 
klasy drogi lokalnej lub dojazdowej, zgodnie z ry-
sunkiem planu;

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §104 otrzymuje brzmienie:
1. Obowiązujące ustalenia dla terenu UT 1, UT 2:
1) funkcja podstawowa ｠ usEugi turystyki ze 

szczególnym uwzględnieniem obiektów związanych 
ze sportami hippicznymi;

2) funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi sportu i rekre-
acji, tereny i obiekty do uprawiania hippiki, usEug i 
gastronomii;

3) warunki urbanistyczne:
a) linie zabudowy - zgodnie z rysunkiem planu,
b) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze, budynki inwentarskie w tym 
stajnie,

c) dopuszczalna wysoko[ć zabudowy usEugowej i 
inwentarskiej 12 m,

d) dopuszczalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 7 m,

e) architektura budynków gararowych i gospodar-
czych dostosowana do architektury budynku funkcji 
podstawowej lub uzupeEniającej,

f) rodzaj dachu na obiektach funkcji podstawowej 
i uzupeEniającej ｠ pEaski, dwu lub wielospadowy o 
spadkach od 20° do 45°, gEówne poEacie dachu na 
jednym obiekcie budowlanym muszą posiadać jed-
nakowy spadek,

g) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia 
dziaEki budowlanej 2000 m2,

h) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 
granicach dziaEki budowlanej ｠ 50% powierzchni 
dziaEki,

i) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudowy 
｠ 0.5,

j) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
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katów betonowych od strony dróg publicznych,
k) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie 

mogą być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od 
poziomu terenu muszą być arurowe co najmniej w 
25% powierzchni zawartej miedzy sEupami,

l) teren UT 2 poEorony czę[ciowo w strefie 150 
m od granicy cmentarza, obowiązują ustalenia §9 
pkt 7;

4) warunki parkingowe:
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

parkingu ogólnodostępnego na jeden pokój go[cin-
ny,

b) ustala się minimum dziesięć miejsc parkingu 
ogólnodostępnego na karde 50 miejsc konsump-
cyjnych w przypadku usEug gastronomii jednak nie 
mniej nir trzy miejsca parkingowe,

c) ustala się minimum dziesięć miejsc parkingo-
wych parkingu ogólnodostępnego na kardych 50 
urytkowników jednocze[nie korzystających z obiek-
tu sportowego;

5) obsEuga komunikacyjna ｠ z drogi publicznej kla-
sy drogi lokalnej zgodnie z rysunkiem planu;

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

2. Obowiązujące ustalenia dla terenu UTR 1:
1) funkcja podstawowa:
a) usEugi sportu, turystyki i rekreacji,
b) stawy hodowlane i rekreacyjne;
2) funkcja uzupeEniająca - obiekty i urządzenia in-

frastruktury technicznej;
3) warunki urbanistyczne:
a) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturo-

wych o powierzchni zabudowy do 50 m2,
b) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 1 kondy-

gnacja nadziemna , lecz nie więcej nir 6,0 m,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

70% powierzchni terenu;
4) obsEuga komunikacyjna ｠ z drogi publicznej kla-

sy drogi lokalnej, zgodnie z rysunkiem planu;
5) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 

zgodnie z ustaleniami §12.

- §105 otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych 

na rysunku planu symbolem terenu: R 1, R 2, R 3, R 
4, R 5, R 6, R 7, R 8, R 9, R 10, R 11, R 12, R 13, 
R 14, R 15, R 16, R 17, R 18, R 19, R 20, R 21, 
R 22, R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28, R 29, 
R 30, R 31, R 32, R 33, R 34, R 35, R 36, R37, R 
38, R 39, R40:

1) funkcja podstawowa ｠ grunty rolne w rozumie-
niu przepisów szczególnych. 

2) warunki urbanistyczne:
a) zakazuje się realizacji wszelkiej zabudowy kuba-

turowej, nie związanej z realizacją inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej , dla terenu o sym-
bolu R37 zaleca się utworzenie parku wiejskiego,

b) dopuszcza się zabudowę zagrodową w przy-
padku, gdy powierzchnia gospodarstwa rolnego 

związanego z tą zabudową przekracza [rednią po-
wierzchnię gospodarstwa rolnego w gminie Bara-
nów,

c) maksymalna wysoko[ć zabudowy - 2 kondy-
gnacje nadziemne lecz nie więcej nir 10,0 m

d) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

e) podziaEy dziaEek ｠ minimalna powierzchnia 
dziaEki zagrodowej ｠ 2000 m2,

f) dla terenów, na których występują wszelkie 
strefy ochronne lub inne obiekty objęte ochroną i 
wskazane na rysunku planu, obowiązują odpowied-
nio ustalenia zawarte w ustaleniach ogólnych;

3) obsEuga komunikacyjna ｠ wjazd na tereny 
upraw polowych z dróg publicznych klasy drogi lo-
kalnej lub dojazdowej oraz z dróg wewnętrznych, 
zgodnie z rysunkiem planu,

4) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §106 skre[la się,
- §112 dodaje się symbol terenu ZI 18, skre[la się 

symbol ZI 12, ZI 14,
- §113 skre[la się symbol terenu: ZL3, ZL4, ZL 

16, ZL17, ZL18, ZL20,
- §114 skre[la się

- §120 otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem terenu ZP 9, ZP10:
1) funkcja podstawowa ｠ zieleG parkowa;
2) dla terenu ZP9 zabrania się lokalizowania wszel-

kiej zabudowy kubaturowej za wyjątkiem obiektów 
infrastruktury technicznej;

3) dla terenu ZP10 dopuszcza się zagospodaro-
wanie istniejących zbiorników wodnych na stawy 
rybne oraz realizacje nowych stawów wraz z nie-
zbędną infrastrukturą związaną z funkcjonowaniem 
stawów,

4) dla terenu ZP10 dopuszcza się realizacje zabu-
dowy kubaturowej maEogabarytowej o powierzchni 
zabudowy nie przekraczającej 60 m2 i wysoko[ci 
do 6,0 m,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 
granicach terenu funkcjonalnego ｠ 90% powierzch-
ni;

6) tereny nalery zagospodarować zielenią z do-
puszczeniem elementów maEej architektury,

7) teren ZP9 poEorony w strefie A [cisEej ochrony 
konserwatorskiej, obowiązują ustalenia §7 pkt 3;

8) obsEuga komunikacyjna - z drogi publicznej kla-
sy drogi dojazdowej zgodnie z rysunkiem planu;

9) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §121 dodaje się symbol terenu ZP/U4,ZP/U5

- §122 otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem terenu: ZP/MN/US 1
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1) funkcja podstawowa ｠ zieleG parkowa, zabudo-
wa mieszkaniowa jednorodzinna dla osób starszych;

2) funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi sportu i rekreacji, 
inne usEugi nieuciąrliwe;

3) warunki urbanistyczne:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare
b) dopuszczalna wysoko[ć zabudowy 9,0 m, 

maksymalnie dwie kondygnacje w tym poddasze z 
dopuszczeniem urytkowego,

c) dopuszczalna wysoko[ć zabudowy gararowej 
6 m,

d) architektura budynków gararowych dostoso-
wana do architektury budynku funkcji podstawo-
wej,

e) rodzaj dachu na obiektach funkcji uzupeEniają-
cej ｠ pEaski, dwu lub wielospadowy o spadkach od 
20° do 40°, 

f) podziaE dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaEki 
｠ 200 m2

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 
granicach terenu funkcjonalnego｠ 30%,

h) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0.5,

i) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

j) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od pozio-
mu terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% 
powierzchni zawartej miedzy sEupami,

k) teren poEorony w strefie OW obserwacji arche-
ologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 6;

4) warunki parkingowe :
a) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na jeden lokal mieszkalny;
b) ustala się minimum jedno miejsce parkingowe 

na 50 m2 pow. urytkowej budynku usEugowego,
5) obsEuga komunikacyjna ｠ z dróg publicznych 

klasy drogi lokalnej lub dojazdowej zgodnie z rysun-
kiem planu;

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

- §123 otrzymuje brzmienie:
Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczonego 

na rysunku planu symbolem terenu:
ZP/US 2, ZP/US3:
1) funkcja podstawowa ｠ zieleG parkowa;
2) funkcja uzupeEniająca ｠ usEugi sportu i rekreacji, 

tereny i obiekty do uprawiania hippiki, dla symbo-
lu ZP/US3 lądowisko helikopterów sanitarnych, nie 
przewiduje się lokalizacji obiektów kubaturowych

3) warunki urbanistyczne dla symbolu ZP/US2:
a) dopuszczalne obiekty towarzyszące ｠ garare, 

budynki gospodarcze, budynki inwentarskie w tym 
stajnie, 

b) dopuszczalna wysoko[ć zabudowy usEugowej i 
inwentarskiej 12 m,

c) dopuszczalna wysoko[ć zabudowy gararowej i 
gospodarczej 7 m,

d) architektura budynków gararowych i gospodar-

czych dostosowana do architektury budynku funkcji 
uzupeEniającej,

e) rodzaj dachu na obiektach funkcji uzupeEniają-
cej ｠ pEaski, dwu lub wielospadowy o spadkach od 
20° do 45°,

f) podziaE dziaEek ｠ minimalna powierzchnia dziaEki 
2000,

g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 
granicach terenu funkcjonalnego ｠ 70%,

h) maksymalny wskapnik intensywno[ci zabudo-
wy ｠ 0.2,

i) zabrania się wykonywania ogrodzeG z prefabry-
katów betonowych od strony dróg publicznych,

j) ogrodzenia od strony dróg publicznych nie mogą 
być wyrsze nir 160 cm i powyrej 60 cm od pozio-
mu terenu muszą być arurowe co najmniej w 25% 
powierzchni zawartej miedzy sEupami,

k) teren poEorony czę[ciowo w strefie OW obser-
wacji archeologicznej, obowiązują ustalenia §7 pkt 
6,

l) teren poEorony czę[ciowo w strefie 150 m od 
granicy cmentarza, obowiązują ustalenia §9 pkt 7,

m) tereny poEorone czę[ciowo w strefie ochron-
nej od linii elektroenergetycznej 110 kV, obowiązują 
ustalenia §9 pkt 6;

n) dla terenu ZP/US3 ustala się nieprzekraczalną 
linię zabudowy dla obiektów nie przeznaczonych na 
pobyt ludzi w odlegEo[ci 40,0 m od granicy terenu 
planowanej drogi,

4) warunki parkingowe - ustala się minimum 10 
miejsc parkingowych parkingu ogólnodostępnego 
na kardych 50 urytkowników jednocze[nie korzy-
stających z obiektów sportowych i parku;

5) obsEuga komunikacyjna ｠ z drogi publicznej kla-
sy drogi lokalnej zgodnie z rysunkiem planu;

6) obsEuga w zakresie infrastruktury technicznej ｠ 
zgodnie z ustaleniami ogólnymi §12.

3) W dziale II, rozdz. 2 ｠ Ustalenia szczegóEowe 
dla terenów komunikacji:

- §124 pkt 3 ppkt d otrzymuje brzmienie
wyklucza się morliwo[ć tworzenia bezpo[red-

nich wEączeG do drogi. Dojazd do drogi ekspresowej 
morliwy będzie poprzez projektowane węzEy.

- dodaje się pkt 3 ppkt e w brzmieniu:
infrastrukturę techniczną nie związaną z funkcjo-

nowaniem drogi nalery prowadzić poza pasem drogi 
ekspresowej, dopuszcza się skrzyrowania sieci na 
warunkach okre[lonych w przepisach szczególnych.

- §126 otrzymuje brzmienie.
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych 

na rysunku planu symbolem terenu: KDZ 1, KDZ 2:
1) funkcja podstawowa ｠ droga publiczna klasy 

drogi zbiorczej;
2) funkcja uzupeEniająca ｠ obiekty infrastruktury 

technicznej;
3) warunki urbanistyczne:
a) minimalna szeroko[ć w liniach rozgraniczają-
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cych dróg dla odcinków modernizowanych lub no-
wobudowanych ｠ 20 m, a w miejscach istniejące-
go zagospodarowania terenu i istniejącej zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu,

b) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-
dzeG, budowli i budynków a takre innej zabudowy 
nie związanej z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem 
urządzeG pomocniczych oraz obiektów infrastruktu-
ry technicznej,

c) obsEuga terenów poEornych przy drodze krajo-
wej nr 11 morliwa wyEącznie poprzez ukEad dróg 
zbiorczych i lokalnych z wEączeniem do drogi kra-
jowej poprzez skrzyrowania zgodnie z rysunkiem 
planu. Wyklucza się morliwo[ć tworzenia bezpo-
[rednich wEączeG do drogi krajowej. Dopuszcza się 
odstępstwa od w/w zakazu za zgodą zarządcy dro-
gi,

d) lokalizację skrzyrowania drogi krajowej nr 11 z 
drogą o symbolu KDL2-12 tzw. ｧobwodnicą [ród-
miejską Kępnaｦ nalery uzgodnić z zarządcą drogi,

e) infrastrukturę techniczną nie związaną z funk-
cjonowaniem drogi nalery prowadzić poza pasem 
drogi krajowej, dopuszcza się skrzyrowania sieci na 
warunkach okre[lonych w przepisach szczególnych.

- §127 punkt 3 ppkt a otrzymuje brzmienie: mini-
malna szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi 
dla odcinków modernizowanych lub nowobudowa-
nych ｠ 10 m,

- §128 punkt 3 ppkt a otrzymuje brzmienie: mini-
malna szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi 
dla odcinków modernizowanych lub nowobudowa-
nych ｠ 10 m,

- §129 punkt 3 ppkt a otrzymuje brzmienie: mini-
malna szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi 
dla odcinków modernizowanych lub nowobudowa-
nych ｠ 10 m,

- §130 dodaje się symbol terenu KDL2-12
- punkt 3 ppkt a otrzymuje brzmienie: minimalna 

szeroko[ć w liniach rozgraniczających drogi dla od-
cinków modernizowanych lub nowobudowanych ｠ 
10 m,

- dodaje się w pkt 3 ppkt d w brzmieniu:
- lokalizację skrzyrowania drogi krajowej nr 11 z 

drogą o symbolu KDL2-12 tzw. ｧobwodnicą [ród-
miejską Kępnaｦ nalery uzgodnić z zarządcą drogi.

- §132 otrzymuje brzmienie 
Obowiązujące ustalenia dla terenów oznaczonych 

na rysunku planu symbolem terenu: KDW 1, KDW 
2, KDW 3, KDW 4, KDW 5, KDW 6, KDW 8, KDW 

9, KDW 10, KDW 11, KDW 12, KDW 13, KDW 14, 
KDW 15, KDW 16, KDW 17, KDW 19, KDW 20, 
KDW 21, KDW 22, KDW 23, KDW 24, KDW 25, 
KDW 26, KDW 27, KDW 28, KDW 29, KDW 30, 
KDW 31, KDW 32, KDW 33, KDW34, KDW35:

1) funkcja podstawowa ｠ droga wewnętrzna;
2) funkcja uzupeEniająca obiekty infrastruktury 

technicznej,
a) minimalna szeroko[ć w liniach rozgraniczają-

cych drogi dla odcinków modernizowanych lub no-
wobudowanych ｠ 5 m, dla drogi KDW23, KDW24 
minimalna szeroko[ć w liniach rozgraniczających - 
8,0 m.

- §133 otrzymuje brzmienie:
1. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczone-

go na rysunku planu symbolem terenu:
KK 1:
1) funkcja podstawowa ｠ komunikacja kolejowa;
2) zakazuje się wprowadzania wszelkich urzą-

dzeG, budowli i budynków a takre innej zabudowy 
nie związanej z przeznaczeniem terenu za wyjąt-
kiem urządzeG pomocniczych oraz infrastruktury 
technicznej oraz wydzielenia dróg lokalnych wzdEur 
torów kolejowych.

2. Obowiązujące ustalenia dla terenu oznaczone-
go na rysunku planu symbolem terenu:

SK1, SK2:
1) funkcja podstawowa ｠ komunikacja samocho-

dowa, rezerwa terenu pod poEączenie drogowe z 
drogą KDL 2-12 (tzw. poEudniowa obwodnica Kęp-
na)

2) obowiązuje zakaz zabudowy w odniesieniu do 
urządzeG, budowli i budynków a takre innej zabudo-
wy nie związanej z przeznaczeniem terenu za wy-
jątkiem urządzeG pomocniczych oraz infrastruktury 
technicznej.

§4. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Wójtowi Gminy Baranów.

§5. Niniejsza uchwaEa wchodzi w rycie po upEy-
wie 30 dni od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy

(-) mgr inr. Anna Brust
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Na podstawie art. 20 ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 
poz. 717 ze. zm.) Rada Gminy stwierdza zgodno[ć 
niniejszej uchwaEy ze studium studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Baranów zatwierdzonego uchwaEą Rady Gmi-
ny w Baranowie Nr XIV/91/00 z dnia 30 grudnia 
1999 roku, ze zmianami uchwaEa Rady Gminy w Ba-
ranowie Nr XV/101/2008 z dnia 26 czerwca 2008 
r., Nr XXXI/196/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.) Rada Gminy w Baranowie rozstrzyga, co 
następuje:

§1. Z uwagi na brak uwag do projektu zmiany pla-
nu nie rozstrzyga się o sposobie ich rozpatrzenia.

§2. Rada Gminy w Baranowie nie stwierdza ko-
nieczno[ci dokonania zmian w przedstawionym do 
uchwalenia projekcie planu, w związku z czym nie 
zachodzą przesEanki, o których mowa w art. 19 
ust.1 co do konieczno[ci powtórzenia czynno[ci, o 
których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym.

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 
pópn. zm.) Rada Gminy w Baranowie rozstrzyga, co 
następuje:

§1. Lista zadaG zapisanych w planie z zakresu 
infrastruktury technicznej sEurących zaspokajaniu 
zbiorowych potrzeb mieszkaGców, które nalerą do 
zadaG wEasnych Gminy obejmuje realizację: sieci 
wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej, dróg pu-
blicznych wraz z o[wietleniem.

§2. Sposób realizacji nastąpi w oparciu o obowią-
zujące przepisy prawne.

§3. Finansowanie zapisanych w niniejszym pla-
nie miejscowym inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 1998 
r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, 
poz. 148 z pópniejszymi zmianami), przy czym limi-
ty wydatków budretowych na wieloletnie progra-
my inwestycyjne są ujęte kardorazowo w budrecie 
gminy na dany rok.

ZaEącznik nr 2
do uchwaEy Nr XXXIV/225/2010

Rady Gminy w Baranowie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi soEeckiej Baranów

ROZSTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOZCI USTALEF NINIEJSZEJ UCHWADY ZE 
STUDIUM UWARUNKOWAF I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BARA-

NÓW

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy Nr XXXIV/225/2010

Rady Gminy w Baranowie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi soEeckiej Baranów

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU PLANU

ZaEącznik nr 4
do uchwaEy Nr XXXIV/225/2010

Rady Gminy w Baranowie
z dnia 23 kwietnia 2010 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi soEeckiej Baranów

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRA-
STRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ O ZASADACH ICH 

FINANSOWANIA ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH
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BARANÓW 
 

Lp. Miejscowość Ulica Obiekt Rodzaj 
budowy Właściciel Nr działki Nr KW 

1. Baranów - układ urbanistyczny - - - - 
2. Baranów Kościelna 1 zespół kościelny parafii p.w. św. Wawrzyńca i 

św. Andrzeja: a) kościół (1732r., 1869 r.) 
drew. Parafia rzym.-kat. 915 KZE1E/00031847/7 

3. Baranów Kościelna 1 b) dzwonnica (2 poł. XIX w.) mur. Parafia rzym.-kat. 915 KZE1E/00031847/7 
4. Baranów Kościelna 1 c) cmentarz przykościelny - Parafia rzym.-kat. 915 - 
5. Baranów Kościelna 3 d) dom katolicki (ok. 1920 r.) mur. Parafia rzym.-kat. 915 KZE1E/00031847/7 
6. Baranów Młyńska kapliczka przydrożna MB (1905 r.) mur.  495 23885 
7. Baranów Kościelna 1 plebański zespół gospodarczy: 

a) plebania (ok. 1910 r.) 
mur. Parafia rzym.-kat. 915 KZE1E/00031847/7 

8. Baranów Kościelna 1 b) stodoła (4 ćw. XIX w.) mur. Parafia rzym.-kat. 915 KZE1E/00031847/7 
9. Baranów Kościelna 1 c) spichlerz (1885 r.) mur. Parafia rzym.-kat. 915 KZE1E/00031847/7 

10. Baranów Młyńska cmentarz parafialny - Parafia rzym.-kat. 496 KZE1E/00031847/7 
11. Baranów Boczna 10 (d. 5) stodoła (1907 r.) mur. Henryk Sibera 1105/2 51697 
12. Baranów Juszczaka 6 (d. 8) budynek mieszkalny (4 ćw. XIX w.) drew. Barbara Witewska 1038 51707 
13. Baranów Juszczaka 3 (d. 2) budynek mieszkalny (4 ćw. XIX w.) drew. Jolanta Małolepsza 926 28438 
14. Baranów Kluczborska 1 budynek mieszkalny (4 ćw. XIX w.) drew. Adam Śpikowski 1011 4792 
15. Baranów Kluczborska 6 (d. 18) budynek mieszkalny (1 ćw. XX w.) mur.  1006 - 
16. Baranów Kluczborska. 9 (d. 5) budynek mieszkalny (I ćw. XX w., 

przebudowany) 
mur. Henryk Marczewski 1016 KZE1E/00028436/9 

17. Baranów Kluczborska 11 (d. 6) budynek mieszkalny (I ćw. XX w.) mur. Waldemar Marszałek 1017 4600 
18. Baranów Kluczborska 13 (d. 7) budynek mieszkalny (I ćw. XX w., 

przebudowany) 
mur. Jolanta Małolepsza 1018 28444 

19. Baranów Kluczborska 15 (d. 8) budynek mieszkalny ( przebudowany) drew./mu
r 

Ewa Latuszek 1019 14245 
brak karty 

20. Baranów Kluczborska 19 (d. 10) budynek mieszkalny (I ćw. XX w.) mur. Ryszard Szczepaniak 1021 40749 
21. Baranów Kluczborska 12 (d. 15) budynek mieszkalny (1914r. - przebudowany) mur. Czesław Chmielarz 1103/4 3937 
22. Baranów Kluczborska 10 (d. 16) budynek mieszkalny (lata 20-te XX w.) mur. Adam Jasiński 1004 12700 
24. Baranów Kluczborska 23 (d. 12) budynek mieszkalny (4 ćw. XIX w.) mur.  1023  
25. Baranów Kluczborska 25 (d. 13) budynek mieszkalny (4 ćw. XIX w. -

przebudowany) 
mur. Czesław Hartman 1047 32663 

brak karty 
26. Baranów Kopiec 1 budynek mieszkalny (ok. 1914 r.) mur. Zbigniew Kałuża 868/1 51413 
27. Baranów Kościelna 5 budynek mieszkalny (1890 r.) mur. Antoni Matuszewski 936 28452 
28. Baranów Młyńska 2 budynek mieszkalny (lata 20-te XX w.),(4 cw. 

XIX w.) – dawna zagroda młyńska 
mur. Andrzej Krawczyk 639 23885 

29. Baranów Młyńska 1 (d. 7) budynek mieszkalny mur. Alfonsa Jasińska 
Ludwik Jasiński 

903 - 

30. Baranów Ogrodowa 1 budynek mieszkalny (lata 10-te XX w.) mur. Jan Kłodnicki 875 15625 

SPIS ZABYTKÓW ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA GMINY BARANÓW
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Izabela Bia łek
31. Baranów Ogrodowa 1 budynek gospodarczy (lata 10-te XX w.) mur. Jan Kłodnicki 

Izabela Białek 
875 15625 

32. Baranów Piaskowa 3 (d. 5) budynek mieszkalny (lata 20-30 XX w.) mur. Florentyna Białek 1027 23356 
33. Baranów Piaskowa 7 (d. 4) budynek mieszkalny (3 ćw. XIX w. 

przebudowany) 
mur. Aniela Stawska 1030 8635 

34. Baranów Piaskowa 11 (d. 6) budynek mieszkalny (lata 10-te XX w.) mur. Maria Mielcarek 1032 - 
35. Baranów Piaskowa 13 (d. 7) budynek mieszkalny (I ćw. XX w.) mur. Jacek Król 1033 26554 
36. Baranów Poprzeczna 1 budynek mieszkalny (3 ćw. XIX w.) mur. Tomasz Biegański 888 28418 
37. Baranów Rychtalska 1 budynek mieszkalny (mur. 4 ćw. XIX w., 

przebudowany XX w.) 
mur. Zofia Wróbel 984 27792 

brak karty 
38. Baranów Rychtalska (d. 4) budynek mieszkalny (mur. 1 ćw. XIX w.) mur. Stanisław Miner 987  
39. Baranów Rychtalska 11 budynek mieszkalny ( lata 20-te XX w.) mur. Mieczysław Łodziński 1105/1 6239 
40. Baranów Rynek 1 budynek mieszkalny (1904 r.) mur. Hanna Czają 871 4253 
41. Baranów Rynek 2 budynek mieszkalny (1928 r., przebudowany) mur. Maria Spikowska 872 4253 
42. Baranów Rynek 4 budynek mieszkalny (lata 1931-1932) mur. Wiesław Fabrowski 874 22771 
43. Baranów Rynek 5 budynek mieszkalny (lata 20-te XX w.) mur. Jolanta Krawczyk 899 KZE1E/00028420/4 
44. Baranów Rynek 7 budynek mieszkalny (po 1945 r.) mur. Andrzej Lagner 902 28432 
45. Baranów Rynek 8 budynek mieszkalny (1952 r. przebudowany) mur. Dorota Kawula 904 - 
46. Baranów Rynek 9 budynek mieszkalny (lata 20 XX w. 

przebudowany) 
mur. Wojciech Kosik 906 2114 

47. Baranów Rynek 10 budynek mieszkalny (lata 20-te, XX w., 
przebudowany) 

mur. Kazimierz Wyrzykowski 917 16153 - brak karty 

48. Baranów Rynek 12 budynek mieszkalny (koniec XIX w., 
przebudowany) 

mur. Spółdzielczy Bank 
Ludowy 

919 22703 

49. Baranów Rynek 13 budynek mieszkalny ze stodołą (lata 20-te, XX 
w.) 

mur. Teresa Szmaja 920 28460 

50. Baranów Rynek 14 budynek mieszkalny (lata 20-te XX w.) mur. Longina Wypchło 997 28456 
51. Baranów Rynek 15 budynek mieszkalny (lata 20-te XX w.) mur. Jan Wawrzynowicz 996 23066 
52. Baranów Rynek 16 budynek mieszkalny (lata 10-te XX w. 

przebudowany) 
mur. Izabela Dziergwa 995 39900 

53. Baranów Rynek 18 budynek mieszkalny (4 ćw. XIX w., 
przebudowany) 

mur. Krzysztof Tomczak 992/1 8450 

54. Baranów Strumykowa 9 (d. 6) budynek mieszkalny mur. Tadeusz Zgubilat 886 28424 
55. Baranów Strumykowa 14 budynek mieszkalny mur. Włodzimierz Zawieja 880 10548 
56. Baranów Wrocławska 19 (d. 6) budynek mieszkalny (4 ćw. XIX w.) mur. Wanda Matuszewska 966 44372 
57. Baranów Wrocławska 5 (d. 15) budynek mieszkalny (lata 30-te XX w.) mur. Jan Ratajewski 978 - 
58. Baranów Wrocławska 3 budynek mieszkalny (1911 r. przebudowany) mur. Romuald Jurasik 983/1 10546 

brak karty 
59. Baranów Wrocławskal 13 (d. 9) budynek mieszkalny (lata 30 XX w.) mur. Maria Drabczyńska 970 KZE1E/00010318/7 
60. Baranów Objazdowa zespół stodół (początek XX w.) mur. Jolanta Małolepsza 1065 28444 
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Elżbieta Jajko 
Tadeusz Zgubilat 
Adam Jasiński 
Tadeusz Zgubilat 

1 � 66 
1067 
1068 
1069 

28456 
44496 
12700 
28424 

61. Baranów Lisiny 1 budynek mieszkalny mur. Józef Najdek 839 2250 brak karty 
62. Baranów Lisiny 11 Budynek mieszkalny Mur. Mieczysław Wiśniewski 792 brak karty 

 

  


