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UCHWAIA Nr XLVIIł5ń3łŃ9 

 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE 

z dnia 17 grudnia 2009 r. 
 

w sprawie uchwalenia ｬMiejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

BoguchwaJa - Basenyｬ 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18Ł ustŁ 2 ”—t 5 
Ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
”ozŁ 1591, z ”óunie–szymi zmianami), artŁ 20 Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami), Rada 
Miejska w Boguchwale: 

§ 1Ł 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci ”ro–e—tu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
ｦ BoguchwaJa - Baseny z ustaleniami Studium 
uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
”rzestrzennego Gminy BoguchwaJa, ”rzy–ętego 
UchwaJą Nr XXVIIIł337ł05 Rady Gminy  
w Boguchwale dnia 28 kwietnia 2005 r., zmienionego 
UchwaJą Nr XLVIIł512ł09 Rady Mie–s—ie–  
w Boguchwale z dnia 17 grudnia 2009 r.;  

2Ł Po rozstrzygnięciu o s”osobie roz”atrzenia 
uwag zgJoszonych do ”ro–e—tu ”lanu;  

3Ł Po rozstrzygnięciu o s”osobie realizac–i  
i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 
infrastru—tury techniczne–, nalewących do zadaL 
wJasnych gminy, uchwala mie–scowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego ｦ BoguchwaJa 
Baseny, zwany dalej planem.  

ŚZIAI IŁ  PRZśPISY OGÓLNś 

RozdziaJ I 

USTALśNIA PORZĄŚKOWś 

§ 2Ł Przedmiot i za—res uchwaJyŁ 

1. Plan - BoguchwaJa Baseny obe–mu–e teren  
w mie–scowo`ci BoguchwaJa o ”owierzchni 5,22 ha, 
—tórego granice oznaczone są na rysun—u ”lanu 
stanowiącym zaJączni— Nr 1 do włw UchwaJy;  

2. Miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego - BoguchwaJa Baseny s—Jada się  
z te—stu ”lanu stanowiącego tre`ć ninie–sze– uchwaJy 
oraz źaJączni—a Nr 1 - Rysune— ”lanu s”orządzony na 
mapie sytuacyjno ｦ wyso—o`ciowe– w s—ali 1:1000;  

3Ł źaJączni—i do UchwaJy stanowią:  

1)  źaJączni— Nr 2 ｦ Rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji  
z zakresu infrastru—tury techniczne–, nalewących 
do zadaL wJasnych gminy; * 

2)  źaJączni— Nr 3 ｦ Rozstrzygnięcie o s”osobie 
rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu.  

§ 3Ł Ob–a`nienia uwytych w ustaleniach ”lanu 
o—re`leL  

1Ł Ile—roć w dalszych ”rze”isach –est mowa o:  

1)  usJugach ”ublicznych - nalewy ”rzez to rozumieć 
inwestycje celu publicznego, zgodnie  
z ”rze”isami odrębnymi;  

2)  usJugach ”odstawowych - nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi związane z zabez”ieczeniem 
codziennych ”otrzeb miesz—aLców, –a— za—u” 
arty—uJów s”owywczych, gos”odarstwa 
domowego, ”rasy i —siąwe—, usJugi ty”u 
na”rawa obuwia, s”rzętu gos”odarstwa 
domowego, agencja bankowa, pocztowa, 
fryz–er, —osmetycz—a it”Ł UsJugi ”odstawowe 
nie obe–mu–ą usJug rzemie`lniczo ｦ 
produkcyjnych i drobnej wytwórczo`ci;  

3)  usJugach —omercy–nych - nalewy ”rzez to 
rozumieć wszyst—ie usJugi sJuwące zas”o—o–eniu 
”otrzeb ludno`ci, równiew ”odstawowe, 
nastawione na zys—, z wy–ąt—iem obie—tów 
handlowych o ”owŁ s”rzedawy ”owywe– 2000 
m2;  

4)  przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”lanowany rodza– uwyt—owania terenu 
inwestyc–i (obe–mu–ący –edną, —il—a dziaJe— 
ewidency–nych lub ich czę`ć), zgodnie  
z ustaleniami szczegóJowymi, —tóry za–mu–e nie 
mnie– niw 55% –ego ”owierzchni, wraz  
z elementami zagospodarowania 
uzu”eJnia–ącego i towarzyszącego, związanymi 
bez”o`rednio z fun—c–ą terenu;  

5)  przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”lanowany rodza– uwyt—owania terenu 
inwestyc–i (obe–mu–ący –edną, —il—a dziaJe— 
ewidency–nych lub ich czę`ć), zgodnie  
z ustaleniami szczegóJowymi, inny niw 
”odstawowe ”rzeznaczenie terenu, —tóry 
uzu”eJnia ”rzeznaczenie ”odstawowe i z nim 
nie koliduje oraz nie koliduje z innym 
przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym 
na terenie inwestycji. Przeznaczenie 
dopuszczalne nie mowe ”rze—roczyć 45% 
powierzchni terenu inwestycji i lokalizowane 
–est na zasadach o—re`lonych w ustaleniach 
szczegóJowych;  
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6)  nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez 
to rozumieć linię w —tóre– mowe być 
usytuowana `ciana frontowa budyn—u bez 
prawa jej przekraczania w kierunku linii 
rozgranicza–ące– terenu, w tym równiew  
w —ierun—u linii rozgranicza–ące– ulicyŁ Nie 
dotyczy to elementów archite—tonicznych 
takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, 
rynna, rura spustowa, podokienniki oraz inne 
detale wystroju architektonicznego 
nadwieszone nad terenem;  

RozdziaJ II 

USTALśNIA ŚLA WSZYSTKICH TśRśNÓW 
OBJĘTYCH PLANśM 

§ 4Ł Ustalenia w za—resie ochrony `rodowis—a  
i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ 

1Ł Utrzymu–e się –a—o tymczasowe - 
dotychczasowe uwyt—owanie terenów i obie—tów 
budowlanych, do czasu ich zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie;  

2Ł Na obszarze ob–ętym ustaleniami ”lanu 
obowiązu–e za—az realizac–i ogrodzeL z zastosowaniem 
wy”eJnieL z ”refabry—owanych elementów 
betonowych;  

3Ł Na obszarze ob–ętym ustaleniami ”lanu 
obowiązu–e za—az realizac–i obie—tów handlowych  
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2000 m2;  

4Ł Realizac–a nowych budyn—ów ”rzy 
uwzględnieniu nie”rze—raczalne– linii zabudowy od 
dróg ”ublicznych;  

5Ł W za—resie ochrony ”rzed haJasem, 
obowiązu–e ”rzestrzeganie do”uszczalnych warto`ci 
haJasu w `rodowis—u dla terenów:  

1)  oznaczonych symbolem: 2.UP/U - jak dla 
terenów ”rzeznaczonych na cele re—reacy–no- 
wypoczynkowe;  

2)  oznaczonych symbolem MW - –a— dla terenów 
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;  

6. Zakaz odprowadzania nieoczyszczonych 
`cie—ów do wód i gruntu;  

7Ł Obowiązu–e za—az realizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o oraz ”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alnie 
oddziaJywać na `rodowis—o, za wy–ąt—iem obie—tów  
i urządzeL infrastru—tury techniczne– oraz z gru”y 
”rzedsięwzięć mogących ”otenc–alnie oddziaJywać na 
`rodowis—o tych, dla —tórych ”rze”rowadzona 
”rocedura oceny oddziaJywania na `rodowis—o  
w trakcie, które– s”orządzono ra”ort o oddziaJywaniu 
na `rodowis—o, wy—azaJa bra— nie—orzystnego w”Jywu 
na `rodowis—o, lub ”rzedsięwzięcie zostaJo zwolnione 
z obowiąz—u s”orządzenia ra”ortuŁ  

8Ł Ustala się nastę”u–ące zasady i warun—i 
”odziaJu nieruchomo`ci w terenach przeznaczonych 
”od zabudowę:  

1)  do”uszcza się ”odziaJy dziaJe— w dostosowaniu 
do ich ”rzeznaczenia o—re`lonego w ninie–szym 
planie;  

2)  obowiąze— ”rowadzenia linii ”odziaJu na dziaJ—i, 
”rosto”adle do linii rozgranicza–ących drogi 
publiczne, z tolerancją do 25°;  

3)  do”uszcza się ”odziaJy związane z ”o”rawą 
mowliwo`ci zagos”odarowania istnie–ących 
dziaJe— t–Ł ”owię—szeniem ich ”owierzchni, 
za”ewnieniem do–azdów i do–`ćŁ  

§ 5Ł Ustalenia w za—resie infrastru—tury 
technicznej, w tym komunikacji  

1. Dopuszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
obie—tów budowlanych infrastru—tury techniczne–;  

2Ł Obowiązu–e lo—alizac–a nowych obie—tów 
budowlanych infrastruktury technicznej nie 
wyznaczonych na rysun—u ”lanu, a niezbędnych dla 
obsJugi terenów ”rzeznaczonych ”od zainwestowanie, 
gJównie w liniach rozgranicza–ących drógŁ Śo”uszcza 
się lo—alizac–ę obie—tów budowlanych infrastru—tury 
techniczne– ”rowadzonych w s”osób nie —olidu–ący  
z docelowym ”rzeznaczeniem dziaJe—, w miarę 
mowliwo`ci wzdJuw ich granic, w terenach 
przeznaczonych ”od zainwestowanie, chyba, we 
ustaleniami ”lanu dla tych terenów w”rowadzono 
zakaz ich lokalizacji;  

3Ł W za—resie zao”atrzenia terenów w wodę:  

1)  Śostawa wody z istnie–ące– mie–s—ie– sieci 
wodociągowe– zao”atrywane– z u–ęcia lo—alnego 
w Lutorywu, zlokalizowanej w ulicy oznaczonej 
symbolem KDd oraz Kolejowej;  

2)  Śo”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
istnie–ących wodociągów oraz realizac–ę 
nowych o ”rze—ro–u nie mnie–szym niw Ø 125;  

3)  Przy rozbudowie istnie–ące– sieci oraz budowie 
nowych sieci, obowiązu–e realizac–a hydrantów 
”rzeciw ”owarowychŁ  

4Ł W za—resie od”rowadzenia `cie—ów 
sanitarnych:  

1)  Obowiązu–e od”rowadzenie `cie—ów bytowych  
i ”rzemysJowych na istnie–ącą —omunalną 
oczyszczalnię `cie—ów w Boguchwale;  

2)  Rozbudowa istnie–ące– sieci kanalizacji 
sanitarnej i realizacja nowej o przekroju nie 
mnie–szym niw Ø 160 we wszyst—ich terenach 
przeznaczonych pod zainwestowanie,  
z ”odJączeniem do istnie–ące– sieci —analizac–i 
sanitarnej w terenie oznaczonym symbolem 
1.UP/U oraz ulicy Kolejowej;  

3)  Obowiązu–e realizac–a rozdzielczych sieci 
kanalizacji sanitarnej i deszczowej.  

5Ł W za—resie od”rowadzenia wód o”adowych:  

1)  Śo”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych 
”o”rzez realizac–ę nowych sieci o ”rze—ro–u nie 
mnie–szym niw Ø 300 ”oJączonych z istnie–ącą 
siecią zlo—alizowaną ”oza obszarem ob–ętym 
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”lanem lub ”o”rzez rowy odwadnia–ące do 
cie—ów wodnychŁ  

6Ł W za—resie s—Jadowania od”adów:  

1)  Obowiązu–e ”ostę”owanie z od”adami 
—omunalnymi na zasadach obowiązu–ących  
w gminie;  

7. W zakresie zao”atrzenia terenów w cie”Jo;  

1)  Śo”uszcza się realizac–ę indywidualnych 
rozwiązaL w za—resie zao”atrzenie w cie”Jo;  

2)  Ogrzewanie obie—tów z wy—orzystaniem ”aliw 
o nis—ie– emis–i zanieczyszczeL ta—ich –a— gaz, 
ole– o”aJowy, energia ele—tryczna, ”aliwa 
odnawialne, itp.;  

8Ł W za—resie zao”atrzenia terenów w gaz:  

1)  źao”atrzenie w gaz odbywać się będzie 
istnie–ącą `rednio”ręwną siecią rozdzielczą 
zlo—alizowaną w terenach oznaczonych 
symbolem MW i 2.UP/U;  

2)  Śo”uszcza się —orzystanie z alternatywnych 
uródeJ gazu, w tym zbiorni—ów na gaz ”Jynny;  

9Ł W za—resie zao”atrzenia terenów w energię 
ele—tryczną:  

1)  Śostawa energii ele—tryczne– siecią nis—ich 
na”ięć ”o”rzez stac–e transformatorowe;  

2)  Śo”uszcza się realizac–ę stac–i 
transformatorowych na dziaJkach o powierzchni 
nie wię—sze– niw 120 m2 w zalewno`ci od 
potrzeb, na terenach wyznaczonych pod 
zainwestowanie;  

10Ł W za—resie zao”atrzenia terenów w sieci 
teletechniczne:  

1)  Obowiązu–e realizac–a sieci 
tele—omuni—acy–nych za ”omocą —analizac–i 
teletechniczne–, ”rzyJączy —ablowych ziemnych 
i innych dostę”nych rozwiązaLŁ Obowiązu–e 
zakaz realizacji sieci teletechnicznych  
w wykonaniu napowietrznym;  

11. W zakresie komunikacji:  

1)  Śo”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę 
istnie–ących dróg ”ublicznych i dróg 
wewnętrznych wraz z obie—tami i urządzeniami 
towarzyszącymi;  

2)  Śo”uszcza się ”rzy ”rzebudowie i rozbudowie 
dróg oraz realizac–i nowych, realizac–ę `ciewe— 
rowerowych w liniach rozgranicza–ących drógŁ  

ŚZIAI II. PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

RozdziaJ I 

USTALENIA PLANU ŚLA TśRśNÓW OSIśŚLśKCZYCH 
- ZABUDOWA MIESZKANIOWA 

§ 6Ł Ustalenia dla zabudowy miesz—aniowe– 
wielorodzinnej. 

1. Tereny dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, oznaczone symbolem 1.MW ｦ pow. 
2,51 haŁ Obowiązu–ą nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenów:  

1)  Przeznaczenie podstawowe terenu - 
budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne;  

2)  Przeznaczenie dopuszczalne realizowane  
w ramach przeznaczenia podstawowego ｦ 
usJugi —omercy–ne, –a—o wbudowane  
w ”arterach budyn—ów miesz—alnych 
wielorodzinnych, zieleL urządzona, obie—ty 
budowlane infrastruktury technicznej, drogi 
wewnętrzne, mie–sca ”osto–owe, ciągi ”iesze, 
obie—ty i urządzenia maJe– archite—tury;  

3)  źa—az realizac–i usJug wolnosto–ących oraz 
obie—tów tymczasowych;  

4)  Powierzchnia zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
50% powierzchni terenu  

5)  Obowiązu–ą nastę”u–ące zasady —sztaJtowania 
archite—tury budyn—ów miesz—alnych 
wielorodzinnych:  

a)  lo—alizac–a budyn—ów do siedmiu —ondygnac–i 
nadziemnychŁ Ws—azane zrównicowanie 
wyso—o`ci budyn—ów;  

b)  stosowanie dachów o —ącie nachylenia ”oJaci 
do 30° i —olorystyce ”o—rycia ”oJaci 
dachowych w równych odcieniach czerwieni, 
brązu i szaro`ciŁ Śo”uszcza się realizac–ę 
dachów dwus”adowych i wielo”oJaciowych;  

c)  do”uszcza się wy—orzystanie ”owierzchni 
poddasza na cele uwyt—owe;  

d)  do”uszcza się realizac–ę garawy ”odziemnych 
oraz realizowanych w ”arterach budyn—ów 
mieszkalnych;  

e)  za—az realizac–i gJównych ”oJaci dachowych } 
o równym —ącie nachylenia, w ”oszczególnych 
budynkach;  

f)  stosowanie na elewacjach budyn—ów —olorów 
pastelowych;  

6)  Utrzymanie ”owierzchni terenów biologicznie 
czynnych nie mnie–sze– niw 25 % ”owierzchni 
terenu;  

7)  źa”ewnienie nie mnie– niw 1 mie–sce ”osto–owe 
na 1 miesz—anieŁ Śo włw ilo`ci mie–sc 
”osto–owych wlicza się mie–sca w garawach 
zlo—alizowanych w ”arterach i garawach 
podziemnych realizowanych w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych;  

8)  Śostę” do terenów z ustalonych w ”lanie dróg 
”ublicznych oraz ”o”rzez wewnętrzne ciągi 
komunikacyjne nie wyznaczone na rysunku 
planu.  
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RozdziaJ II 

USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW ZABUŚOWY 
USIUGOWśJ 

§ 7Ł Ustalenia dla terenów usJug  

1Ł Tereny zabudowy usJugowe–, oznaczone 
symbolem 1.UP/U ｦ ”owŁ 0,22 haŁ Obowiązu–ą 
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenów:  

1)  Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi 
”ubliczne realizowane –a—o usJugi —ultury  
i o`wiaty oraz sJuwące ochronie 
”rzeciw”owarowe–;  

2)  Przeznaczenie dopuszczalne terenu ｦ zieleL 
urządzona, obie—ty budowlane infrastru—tury 
technicznej, miejsca postojowe;  

3)  Śo”uszcza się rozbudowę i nadbudowę 
istnie–ącego budyn—u, na zasadach o—re`lonych 
w ustaleniach pkt 5;  

4)  Śo”uszcza się zmianę uwyt—owania budyn—u, 
na usJugi realizu–ące innego rodza–u cele 
”ubliczne oraz realizac–ę w budyn—u usJug 
—omercy–nych, —tórych ”owierzchnia nie mowe 
prze—roczyć 30% ”owierzchni uwyt—owe– 
budynku;  

5)  W za—resie —sztaJtowania archite—tury, ”rzy 
rozbudowie, nadbudowie lub odbudowie 
budyn—u obowiązu–e:  

a)  za—az realizac–i budyn—u wywszego niw trzy 
kondygnacje nadziemne, w tym jedna 
—ondygnac–a winna być realizowana w 
”oddaszuŁ Wyso—o`ć obie—tu w —alenicy nie 
mowe ”rze—roczyć 16 metrów nad istnie–ący 
poziom terenu;  

b)  realizac–a dachów –a—o dwus”adowych, o —ącie 
nachylenia ”oJaci 30° -45° i —olorystyce 
”o—rycia ”oJaci dachowych w równych 
odcieniach czerwieni, brązu i szaro`ciŁ 
Śo”uszcza się realizac–ę dachów 
wielo”oJaciowych;  

c)  stosowanie na elewac–ach —olorów 
pastelowych;  

6)  Utrzymanie ”owierzchni terenów biologicznie 
czynnych nie mnie–sze– niw 10 % ”owierzchni 
terenu;  

7)  Zapewnienie nie mniej niw 5 mie–sc 
postojowych;  

8)  Śostę” do terenu z ustalonych w ”lanie dróg 
klasy dojazdowej.  

2Ł Tereny zabudowy usJugowe–, oznaczone 
symbolem 2.UP/U ｦ ”owŁ 1,90 haŁ Obowiązu–ą 
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenów:  

1)  Przeznaczenie podstawowe terenu - usJugi 
publiczne i komercyjne;  

2)  Przeznaczenie dopuszczalne terenu ｦ zieleL 
urządzona, obie—ty budowlane infrastru—tury 
techniczne–, drogi wewnętrzne, mie–sca 
”osto–owe, ciągi ”iesze, obie—ty i urządzenia 
maJe– archite—tury;  

3)  Śo”uszcza się rozbudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów na zasadach 
o—re`lonych w ustaleniach pkt 6;  

4)  Śo”uszcza się w ramach ”rzeznaczenie 
”odstawowego lo—alizac–ę:  

a)  —ą”ielis—a z basenami —ą”ielowymi otwartymi 
lub —rytymi oraz urządzeniami i obie—tami 
związanymi z –ego obsJugą, w tym z za—resu 
administrac–i, gastronomii, handlu, a ta—we 
urządzeL i obie—tów s”ortowo ｦ rekreacyjnych, 
w tym bois— s”ortowych, terenów ”lawowych;  

b)  obie—tów dla lo—alizac–i usJug —omercy–nych 
związanych z handlem, gastronomią oraz 
sportem i re—reac–ą;  

5)  Powierzchnia zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
40% powierzchni terenu;  

6)  W obrębie —ą”ielis—a obowiązu–ą nastę”u–ące 
zasady w za—resie —sztaJtowania archite—tury 
nowych budyn—ów oraz ”rzy nadbudowie lub 
rozbudowie istnie–ących:  

a)  realizac–a budyn—ów –a—o wolnosto–ących lub 
realizowanych w zabudowie zwartej,  
o wyso—o`ci do dwóch —ondygnac–ach 
nadziemnych, z mowliwo`cią realizac–i –edne– 
—ondygnac–i w ”oddaszu uwyt—owymŁ 
Wyso—o`ć obie—tów w —alenicy lub w na–wywe– 
”oJowonym ”un—cie —onstrukcji dachowej nie 
mowe ”rze—roczyć 15 metrów nad ”oziom 
istnie–ącego terenu, za wy–ąt—iem czę`ci 
obie—tu, w —tóre– zlo—alizowana będzie 
z–ewdwalnia do basenu;  

b)  do”uszcza się ”od”iwniczanie budyn—ów;  

c)  do”uszcza się dachy ”Jas—ie, dwus”adowe lub 
wielo”oJaciowe, o —ącie nachylenia ”oJaci do 
45° i —olorystyce ”o—rycia ”oJaci dachowych w 
równych odcieniach czerwieni, brązu i szaro`ciŁ 
Śo”uszcza się inne —ąty nachylenia dla czę`ci 
dachów nie stanowiących gJównych ”oJaci;  

d)  stosowanie na elewacjach kolorów 
pastelowych;  

7)  Przy lo—alizac–i usJug —omercy–nych związanych 
z handlem, gastronomią oraz s”ortem  
i re—reac–ą obowiązu–ą nastę”u–ące zasady  
w za—resie —sztaJtowania archite—tury:  

a)  realizac–a budyn—ów –a—o wolnosto–ących,  
o wyso—o`ci do trzech kondygnacji 
nadziemnychŁ Wyso—o`ć budyn—ów w —alenicy 
lub w na–wywe– ”oJowonym ”un—cie —onstru—c–i 
dachowe– nie mowe ”rze—roczyć 15 metrów nad 
”oziom istnie–ącego terenu;  

b)  do”uszcza się —ondygnac–ę ”odziemne;  
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c)  do”uszcza się dachy ”Jas—ie, dwus”adowe lub 
wielo”oJaciowe, o —ącie nachylenia ”oJaci do 
35° i ciemne– —olorystyce ”o—rycia ”oJaci 
dachowych;  

d)  za—az stosowania ”oJaci dachowych o równym 
—ącie nachyleniaŁ Śo”uszcza się inne —ąty 
nachylenia dla czę`ci dachów nie stanowiących 
gJównych ”oJaci;  

e)  stosowanie na elewac–ach —olorów 
pastelowych;  

8)  źa—az stosowania ogrodzeL ”eJnych;  

9)  Utrzymanie ”owierzchni terenów biologicznie 
czynnych nie mnie–sze– niw 30 % ”owierzchni 
terenu;  

10)  źa”ewnienie nie mnie– niw 30 mie–sc 
parkingowych;  

11)  Śostę” do terenu z ustalone– w ”lanie drogi 
dojazdowej.  

3Ł Tereny zabudowy usJugowe–, oznaczone 
symbolem 1.U ｦ ”owŁ 0,07 haŁ Obowiązu–ą 
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenów:  

1)  Przeznaczenie podstawowe ｦ usJugi 
—omercy–ne, realizowane –a—o usJugi handlu lub 
gastronomii;  

2)  Przeznaczenie dopuszczalne ｦ zieleL urządzona, 
obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 
miejsca postojowe;  

3)  Śo”uszcza się rozbudowę, nadbudowę  
i odbudowę istnie–ącego budyn—u (”ozostaJo`ci 
zes”oJu cegielni), w”isanego do gminnej 
ewidenc–i zabyt—ów, na zasadach o—re`lonych 
w ustaleniach pkt 6;  

4)  Powierzchnia zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
50% powierzchni terenu;  

5)  Śo”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urządzeL 
maJe– archite—tury;  

6)  W za—resie —sztaJtowania architektury budynku, 
obowiązu–e:  

a)  za—az realizac–i budyn—u wywszego niw dwie 
kondygnacje nadziemne, w tym jedna 
—ondygnac–a winna być realizowana w 
”oddaszuŁ Wyso—o`ć budyn—u w —alenicy nie 
mowe ”rze—roczyć 12 metrów nad istnie–ący 
poziom terenu;  

b)  stosowanie dachów –a—o dwus”adowych, o 
—ącie nachylenia ”oJaci 30°- 45° i —olorystyce 
”o—rycia ”oJaci dachowych w równych 
odcieniach czerwieni, brązu i szaro`ciŁ 
Śo”uszcza się realizac–ę dachów 
wielo”oJaciowych;  

c)  za—az realizac–i gJównych ”oJaci dachowych o 
równym —ącie nachylenia;  

d)  za—az otwierania dachów –a—o otwarć 
”ul”itowychŁ Śo”uszcza się otwarcia dachowe 
w formie lu—arn lub o—ien ”oJaciowychŁ źa—az 
realizac–i dachów —o”ertowych;  

e)  stosowanie na elewac–ach —olorów 
pastelowych;  

7)  Utrzymanie ”owierzchni terenów biologicznie 
czynnych nie mnie–sze– niw 10 % ”owierzchni 
terenu;  

8)  Śostę” do terenu z ustalone– w ”lanie drogi 
klasy dojazdowej;  

9)  Zapewnienie miejsc postojowych - nie mnie– niw 
2 mp/100 m2 ”owŁ uwyt—owe–Ł  

RozdziaJ III 

USTALENIA PLANU ŚLA TśRśNÓW KOMUNIKACJIŁ 

§ 8Ł Ustalenia ”lanu dla terenów drógŁ 

1Ł Tereny czę`ci drogi ”ubliczne– —lasy lo—alne–, 
oznaczone symbolem: 1.KDl ｦ pow. 0,08 ha. 
źagos”odarowanie terenów realizowane będzie na 
nastę”u–ących zasadach:  

1)  Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 
publicznej klasy lokalnej.  

2Ł Tereny czę`ci drogi ”ubliczne–, oznaczone 
symbolem: 2.KDl ｦ pow. 0,03 ha. Zagospodarowanie 
terenów realizowane będzie na nastę”u–ących 
zasadach:  

1)  Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 
publicznej klasy lokalnej.  

3. Tereny drogi publicznej, oznaczone 
symbolem: KDd ｦ pow. 0,31 ha. Zagospodarowanie 
terenów realizowane będzie na nastę”u–ących 
zasadach:  

1)  Teren przeznaczony dla lokalizacji drogi 
”ubliczne– —lasy do–azdowe– o szero—o`ci  
w liniach rozgranicza–ących 10 m i –e– 
elementów, ta—ich –a—:  

a)  –ezdnia o szero—o`ci nie mnie–sze– niw 5 m;  

b)  chodniki;  

c)  obie—ty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z fun—c–onowaniem drogi;  

2)  Śo”uszcza się realizac–ę zieleni urządzone–  
w liniach rozgranicza–ących drogiŁ  

§ 9Ł Ustalenia ”lanu dla terenów ”ar—ingówŁ 

1. Tereny parkingu, oznaczone symbolem KS ｦ 
”owŁ 0,10 haŁ źagos”odarowanie terenów 
realizowane będzie na nastę”u–ących zasadach:  

1)  Obowiąze— w—om”onowania mie–sc 
”osto–owych w zieleL drzewiastoｦ —rzewiastąŁ  

2)  Śo”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– 
architektury;  
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3)  W–azd i wy–azd z terenu ”ar—ingu na drogę 
—lasy do–azdowe–, oznaczoną symbolem KŚ;  

4)  Obowiąze— oczyszczania wód o”adowych  
z terenów dróg i ”laców z substanc–i 
ropo”ochodnych oraz czę`ci staJychŁ  

ŚZIAI III 

PRZśPISY PRZśJ_CIOWś I KOKCOWś 

§ 10Ł Ustala się z tytuJu wzrostu warto`ci 
dziaJe—, staw—ę dla naliczania o”Jat związanych ze 
zmianą ”lanu mie–scowego w wyso—o`ci 15% dla 
wszyst—ich terenów wyznaczonych w ”lanieŁ  

§ 11Ł Wy—onanie UchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi BoguchwaJy, a nadzór nad –e– 
wy—onaniem zleca się Komis–i Inwentaryzac–i Mienia 
Gminy, Rolnictwa i Ochrony _rodowis—aŁ  

§ 12Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od dnia –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ  

* źaJączni—ów Nr 2 i Nr 3 nie ogJasza sięŁ 

 

 PRZśWOŚNICZĄCY RAŚY 

 

Bogdan Dziedzic 
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źaJączni— Nr 1 
do uchwaJy Nr XLVIIł513ł09 

Rady Miejskiej w Boguchwale 
z dnia 17 grudnia 2009 r. 

 

 


