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ustŁ 2 oraz ustŁ 4 ustawy z dnia 13 wrze`nia 
1996 rŁ o utrzymaniu czysto`ci i ”orządku  
w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 

2008 zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1042,  

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, 

poz. 97, poz. 666, Nr 92, poz. 753) - Rada Gmi-

ny Turawa uchwala, co nastę”uje: 
 

§ 1. Okre`la się górne stawki o”Jat ”onoszo-

nych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi  
w zakresie odbierania i unieszkodliwiania odpa-

dów komunalnych w wysoko`ci:  
1. odpady niesegregowane - 10,28 zJ (netto) 

od jednej osobyłmiesiąc  
2. odpady segregowane - 7,57 zJ (netto) od 

jednej osobyłmiesiąc  
 

§ 2. Okre`la się górne stawki o”Jat ”onoszo-

nych ”rzez wJa`cicieli nieruchomo`ci za usJugi w 
zakresie trans”ortu i o”równiania zbiorników bez-

od”Jywowych w wysoko`ci:  
1Ł 18,60 zJ (netto) za 1 m³ `ciekówŁ  
2Ł W stawce okre`lonej w ustŁ 1 wliczona jest 

kwota za od”rowadzenie `cieków do oczyszczalni 
`ciekówŁ  

§ 3. Śo o”Jat okre`lonych w § 1 i § 2 zostanie 
doliczony podatek VAT 7%.  

 

§ 4. Stawki okre`lone w § 1 § 2 mają zasto-

sowanie do o”Jat nalewnych od 01Ł01Ł2010 rŁ  
 

§ 5. Traci moc uchwaJa Nr XXIł141ł2008  
z dnia 18 grudnia 2008 r.  

 

§ 6. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Turawa.  

 

§ 7. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

§ 8. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 
dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiego z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2010 r.  

 

Przewidniczący 

 Rady Gminy 

inw. Franciszek Mykietów 
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UCHWAIA NR XXXł215ł09 

 RADY GMINY WALCE 

 

 z dnia 24 listopada 2009 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 15  
i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) po stwier-

dzeniu zgodno`ci ”lanu z ustaleniami Studium 
uwarunkowaL i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Walce Rada Gminy Walce 

uchwala: miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego terenów zurbanizowanych wsi 
Rozkochów w nastę”ujący s”osób: 

 

RozdziaJ 1 

Postanowienia ogólne  
 

§ 1. Plan obejmuje obszar terenów zurbanizo-

wanych wsi Rozkochów- zgodnie z zaJącznikiem 
graficznym.  

 

§ 2. Integralną czę`cią ”lanu są zaJączniki do 
niniejszej uchwaJy:  

1) zaJącznik graficzny nr 1a ｦ rysunek planu  

w skali 1 : 1 000 obejmujący tereny zurbanizo-

wane oraz wyrys ze studium uwarunkowaL i kie-

runków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
z oznaczeniem granic obszaru objętego ”lanem 
miejscowym;  

2) zaJącznik graficzny nr 1b ｦ rysunek planu  

w skali 1 : 2 000 obejmujący tereny wyJączone 
spod zabudowy oraz wyrys ze studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru 

objętego ”lanem miejscowym;  
3) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 

rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

4) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.  
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§ 3. Przedmiot planu obejmuje ustalenia zgod-

nie z art. 15 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym.  

 

§ 4. Tre`ć uchwaJy zawarta jest w nastę”ują-
cych rozdziaJach:  

RozdziaJ 1 - Postanowienie ogólneŁ  
RozdziaJ 2 - Przeznaczenie terenów, zasady ich 

zabudowy i zagospodarowania, parametry i wskau-
niki ksztaJtowania zabudowy, ograniczenie w ich 

uwytkowania, w tym zakaz zabudowyŁ Zasady 
ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennegoŁ  

RozdziaJ 3 - Zasady ochrony `rodowiska, ”rzy-

rody i krajobrazu kulturowego oraz granice i spo-

soby zagos”odarowania terenów lub obiektów 
”odlegających ochronie.  

RozdziaJ 4 - Zasady ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJcze-

snej.  

RozdziaJ 5 - Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej, wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania przestrzeni publicznych.  

RozdziaJ 6 - SzczegóJowe zasady i warunki 
”odziaJu oraz scalania i ”odziaJu nieruchomo`ciŁ  

RozdziaJ 7 - Sposoby i terminy tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania 
terenówŁ  

RozdziaJ 8 - Ustalenia dotyczące stawek pro-

centowych, na ”odstawie których ustala się o”Ja-

tę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawyŁ  
RozdziaJ 9 - Ustalenia koLcoweŁ  
 

§ 5.1Ł Na rysunku ”lanu, o których mowa w § 2 
”kt 1, stanowiącym zaJącznik graficzny nr 1a obo-

wiązują nastę”ujące oznaczenia graficzne:  

1) granice obszaru objętego ”lanem;  
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia;  

3) symbole ”odane w § 6 okre`lające ”rzezna-

czenie terenu;  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  

5) strefa ochrony sanitarnej cmentarza;  

6) granice strefy `cisJej ochrony konserwator-

skiej "A";  

7) granice strefy ochrony krajobrazu kulturo-

wego "K";  

8) granice strefy ochrony ekspozycji "E";  

9) strefy ochrony zasobów wód ”odziemnych;  
2Ł Na rysunku ”lanu, o którym mowa w § 2 

”kt 2, stanowiącym zaJącznik graficzny nr 1b 
obowiązują nastę”ujące oznaczenia graficzne:  

1) granice obszaru objętego ”lanem;  
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia;  

3) symbole ”odane w § 6 okre`lające ”rzezna-

czenie terenu;  

4) strefa ochrony sanitarnej cmentarza;  

5) granice strefy ochrony ekspozycji "E";  

6) strefy zasobów wód ”odziemnychŁ  
3Ł PozostaJe, niewymienione w ustŁ 1 i 2 ele-

menty rysunków ”lany, mają charakter informa-

cyjny.  

 

§ 6.1. W wyodrębnionych liniami rozgranicza-

jącymi terenach ustala się nastę”ujące rodzaje 
przeznaczenia oraz ich symbole literowe oznaczo-

ne na rysunku planu:  

1) MN - zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-

na;  

2) RM/MN - zabudowa zagrodowa w gospo-

darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

3) MW - zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna;  

4) MN/U - zabudowa mieszkaniowa jednoro-

dzinna, usJugi, drobna wytwórczo`ć;  
5) U - usJugi, drobna wytwórczo`ć, baza trans-

portowa;  

6) UO - usJugi o`wiaty;  
7) UKs - usJugi kultu religijnego;  
8) RU/U/P - obsJuga ”rodukcji w gos”odar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, 

usJugi, zabudowa techniczno - produkcyjna;  

9) U/ZP - usJugi gastronomii, obsJugi ruchu tu-

rystycznego, rekreacji, sportu, kultury i admini-

stracji, zieleL ”arkowa;  
10)  ZC - cmentarz z niezbędnymi obiektami  

i urządzeniami towarzyszącymi;  
11)  US - usJugi s”ortu i rekreacji;  
12)  Z - zieleL, tereny otwarte;  
13)  R - tereny rolnicze;  

14)  Z/ZL - zieleL nieurządzona, zieleL towa-

rzysząca ciekom wodnym, tereny rolnicze, dole-

sienia;  

15)  ZP - zieleL ”arkowa  
16)  KDZ - droga zbiorcza;  

17)  KDL - droga lokalna;  

18)  KDD - droga dojazdowa;  

19)  KDPJ - ciąg ”ieszo-jezdny;  

20)  KP - parkingi;  

21)  E - obiekty i urządzenia infrastruktury 
elektroenergetycznej;  

22)  WZ - ujęcia wód ”odziemnych, stacja 
uzdatniania wody;  

23)  W - obiekty i urządzenia infrastruktury 
wodociągowej - ujęcia wody;  

 

§ 7. Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej 
uchwaJy jest mowa o: 

1) drobnej wytwórczo`ci ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”ozarolniczą dziaJalno`ć gos”odarczą 
obejmującą ”odmioty gos”odarcze wytwarzające 
dobra o charakterze ”rodukcyjnym i rzemie`lni-

czym na niewielką skalęŁ Śo drobnej wytwórczo-

`ci zalicza się dziaJalno`ci nie”owodujące wzmo-
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wonego ruchu ”ojazdów oraz uciąwliwego oddzia-

Jywania na sąsiednie nieruchomo`ci;  
2) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ry-

sunki miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenów zurbanizowanych wsi Rozko-

chów stanowiące integralną czę`ć ustaleL jako 
zaJączniki nr 1a oraz 1b do niniejszej uchwaJy;  

3) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć nieru-

chomo`ci gruntowe lub ich czę`ci, stanowiące 
jednostkę Planu o okre`lonym ”rzeznaczeniu, 
wyznaczoną na rysunku Planu liniami rozgranicza-

jącymi;  
4) obszarze ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar 

objęty niniejszym o”racowaniem;  
5) powierzchni biologicznie czynnej ｦ nalewy 

”rzez to rozumieć grunt rodzimy ”okryty ro`linno-

`cią oraz wodę ”owierzchniową na dziaJce bu-

dowlanej, a takwe 50% sumy nawierzchni tara-

sów i stro”odachów, urządzonych jako trawniki 
lub kwietniki na ”odJowu za”ewniającym ich natu-

ralną wegetację, o ”owierzchni nie mniejszej niw 
10 m2;  

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy 
”rzez to rozumieć linię, w której mowe być usytu-

owana elewacja projektowanego budynku (lub co 

najmniej 60% jej dJugo`ci) oraz ”rojektowana 
wiata, bez prawa jej przekraczania w kierunku linii 

rozgraniczającej ulicy z do”uszczeniem wysunię-
cia przed wyznaczoną linię schodów, ganku, 
daszka wykusza, tarasu ewentualnie innych nie-

wielkich fragmentów elewacji, ”rzy czym elemen-

ty te nie mogą ”omniejszać tej odlegJo`ci o wię-
cej niw 2 m;  

7) wysoko`ci budynków ｦ wysoko`ć mierzona 
od poziomu zerowego budynku do kalenicy;  

8) przepisach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej 
uchwaJy ”rze”isy ustaw wraz z aktami wyko-

nawczymi;  

9) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez 
to rozumieć rodzaj ”rzeznaczenia terenu, który 
dominuje w wydzielonym liniami rozgraniczają-
cymi obszarze, któremu ”owinny być ”od”orząd-

kowane inne s”osoby uwytkowania jako do”usz-

czalne;  

10)  przeznaczeniu dopuszczalnym - nalewy 
”rzez to rozumieć ustalony rodzaj ”rzeznaczenia 
terenu, który uzu”eJnia ”rzeznaczenie ”odstawo-

we lub mowe z nim ws”óJistnieć na warunkach 
okre`lonych w uchwale;  

11)  ustawie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć usta-

wę z dnia 27 marca 2003 rŁ o ”lanowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 

80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ);  
12)  uciąwliwo`ci oddziaJywania - nalewy ”rzez 

to rozumieć ”onadnormatywne zanieczyszczenia 
”owietrza, wód i ziemi, oraz ”onadnormatywne 
oddziaJywania haJasu, szkodliwego ”romieniowa-

nia i drgaL dla danego ”rzeznaczenia terenuŁ  

RozdziaJ 2 

Przeznaczenie terenów, zasady ich zabudowy  
i zagospodarowania, parametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz ograniczenie w ich uwyt-

kowaniu, w tym zakaz zabudowy. Zasady ochrony  

i ksztaJtowania Jadu przestrzennego  
 

§ 8. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN oraz kolejnymi numerami od 

01 do 09 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) istniejąca zabudowa zagrodowa w gos”o-

darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 8 ustŁ 1 

ustala się:  
1) rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolnosto-

jąca, bliuniacza;  

2) ”owierzchnia zabudowy budynków ｦ max 

40% ”owierzchni dziaJki;  
3) obowiązek zachowania co najmniej 30 % 

”owierzchni dziaJki jako ”owierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku realizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wolnostojącej;  
4) obowiązek zachowania co najmniej 20% 

”owierzchni dziaJki jako ”owierzchni biologicznie 
czynnej w ”rzy”adku ada”tacji istniejącej zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliuniaczej  
i szeregowej;  

5) obowiązek zachowania co najmniej 20 % 
”owierzchni dziaJki jako powierzchni biologicznie 

czynnej w ”rzy”adku ada”tacji istniejącej zabu-

dowy zagrodowej;  

6) wysoko`ć budynków:  
a) mieszkalnych ｦ do 10,0 m,  

b) wysoko`ć budynków gos”odarczych i gara-

wy ｦ do 4,5 m,  

c) wysoko`ć budynków inwentarskich ｦ do 

7,0 m,  

d) dla istniejących budynków do”uszcza się 
inną wysoko`ć wynikającą ze zmiany konstrukcji 
dachu;  

7) geometria dachów:  
a) dla budynków mieszkalnych dachy kaleni-

cowe dwus”adowe lub wielos”adowe o kącie 
nachylenia od 30o do 45o ｦ dotyczy podstawowej 

bryJy budynku,  

b) dla budynków gos”odarczych, inwentar-

skich oraz garawy dachy kalenicowe dwus”adowe 
lub wielos”adowe o kącie nachylenia od 15o do 

45o ｦ dotyczy ”odstawowej bryJy budynku,  
c) dla budynków ”oJowonych w sąsiedztwie 

budynków o dachach ”Jaskich do”uszcza się 
rozwiązania analogiczne,  

d) w przypadku remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy budynków istniejących do-
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”uszcza się utrzymanie istniejącej geometrii da-

chów;  
8) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od ciągów ”ieszo-jezdnych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDPJ ｦ min. 6 m od 

zewnętrznej krawędzi jezdni,  
b) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem KDD ｦ minŁ 6 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni,  
c) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem KDL ｦ minŁ 8 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni,  

d) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDZ ｦ minŁ 8 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni;  
9) dla inwestycji w istniejącej zabudowie oraz 

w przypadku rozbudowy, przebudowy istnieją-
cych budynków do”uszcza się odstę”stwo od 
warunków okre`lonych w pkt 8, stosownie do 

”rze”isów odrębnych;  
10)  w przypadku remontu, przebudowy, roz-

budowy, nadbudowy budynków istniejących do-

”uszcza się odstą”ienie od warunków, okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych, w zakresie odle-

gJo`ci zabudowy od granicy dziaJki budowlanej;  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 
w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanuŁ  
 

§ 9. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem RM/MN oraz kolejnymi numerami 

od 01 do 04 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych,  

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usJugi agroturystyki,  
b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach 

rolnych, hodowalnych, ogrodnicznych z usJugami, 
drobną wytwórczo`cią,  

c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

z usJugami, drobną wytwórczo`cią,  

d) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 9 ustŁ 1 

ustala się:  
1) rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolnosto-

jąca, bliuniacza;  
2) ”owierzchnia zabudowy budynków ｦ max 

40% ”owierzchni dziaJki;  
3) obowiązek zachowania co najmniej 30% 

”owierzchni dziaJki jako ”owierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku realizacji nowej zabudowy 

zagrodowej;  

4) obowiązek zachowania co najmniej 20 % 
”owierzchni dziaJki jako ”owierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku ada”tacji istniejącej zabu-

dowy zagrodowej;  

5) obowiązek zachowania co najmniej 30% 
”owierzchni dziaJki jako ”owierzchni biologicznie 
czynnej w przypadku realizacji nowej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej;  

6) obowiązek zachowania co najmniej 20% 
powierzchni dziaJki jako ”owierzchni biologicznie 
czynnej w ”rzy”adku ada”tacji istniejącej zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej;  

7) wysoko`ć budynków:  
a) mieszkalnych oraz mieszkalnych z usJugami 

oraz drobną wytwórczo`cią ｦ do 10,0 m,  

b) inwentarskich ｦ do 7,0 m,  

c) gos”odarczych oraz garawy ｦ do 4,5,  

d) innych ｦ do 4,5 m,  

e) dla istniejących budynków do”uszcza się 
inną wysoko`ć wynikająca ze zmiany konstrukcji 
dachu;  

8) geometria dachów:  
a) dla budynków mieszkalnych oraz mieszkal-

nych z usJugami, drobną wytwórczo`cią: dachy 
kalenicowe dwuspadowe lub wielospadowe  

o kącie nachylenia od 30o do 45o ｦ dotyczy pod-

stawowej bryJy budynku,  
b) dla budynków gos”odarczych, inwentar-

skich, garawy oraz innych: dachy kalenicowe 
dwus”adowe lub wielos”adowe o kącie nachyle-

nia od 15o do 45o ｦ dotyczy ”odstawowej bryJy 
budynku,  

c) dla budynków ”oJowonych w sąsiedztwie 
budynków o dachach ”Jaskich do”uszcza się 
rozwiązania analogiczne,  

d) w przypadku remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy budynków istniejących do”usz-

cza się utrzymanie istniejącej geometrii dachów;  
9) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDD ｦ minŁ 6 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni,  
b) od drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem KDZ ｦ min. 8 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni;  

10)  dla inwestycji w istniejącej zabudowie 
oraz w przypadku rozbudowy, przebudowy istnie-

jących budynków do”uszcza się odstę”stwo od 
warunków okre`lonych w ”kt 8, stosownie do 
”rze”isów odrębnych;  

11)  w przypadku remontu, przebudowy, roz-

budowy, nadbudowy budynków istniejących do-

”uszcza się odstą”ienie od warunków, okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych, w zakresie odle-

gJo`ci zabudowy od granicy dziaJki budowlanej;  
12)  zakaz lokalizacji nowych obiektów zwią-

zanych z ”rodukcją rolniczą w ”ierwszej linii za-

budowy;  

13)  zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć z Jączną 
obsadą zwierząt ”rzekraczającą 39 ŚJP, w no-

wych obiektach ”rodukcji zwierzęcej usytuowa-

nych w granicach posesji inwestora;  
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14)  w istniejących obiektach mowliwo`ć za-

chowania wielko`ci ”rodukcji zwierzęcej ”rzekra-

czającej 39 ŚJP, z równoczesnym zakazem jej 
zwiększaniaŁ  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 
w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanuŁ  
 

§ 10. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem MW 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 10 ustŁ 1 

ustala się:  
1) ”owierzchnia zabudowy budynków ｦ max 

40% powierzchni terenu;  

2) obowiązek zachowania co najmniej 20 % 
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 

czynnej;  

3) wysoko`ć budynków:  
a) mieszkalnych ｦ max 4 kondygnacje nad-

ziemne, nie więcej jednak niw 15 m,  
b) gos”odarczych i garawy ｦ max 4,5 m;  

4) geometria dachów:  
a) dla budynków mieszkalnych, garawy i budyn-

ków gos”odarczych dachy kalenicowe dwus”ado-

we lub wielos”adowe o kącie nachylenia od 15o do 

45oｦ dotyczy ”odstawowej bryJy budynku,  
b) do”uszcza się realizację dachu ”Jaskiego;  
5) od drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem KŚL utrzymanie istniejącej linii zabudowy 
jako nieprzekraczalnej;  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakre-

su dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanuŁ  
 

§ 11. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem MN/U oraz kolejnymi numerami 

od 01 do 10 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  

b) usJugi, drobna wytwórczo`ć;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 11 ustŁ 1 

ustala się:  
1) rodzaj zabudowy mieszkaniowej: wolnosto-

jąca, bliuniacza;  
2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2;  

3) ”owierzchnia zabudowy budynków ｦ max 

60% powierzchni terenu;  

4) obowiązek zachowania co najmniej 10 % 
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 

czynnej;  

5) wysoko`ć budynków:  
a) mieszkalnych ｦ do 10,0 m,  

b) usJugowych, wytwórczych ｦ do 12 m,  

c) mieszkalno ｦ usJugowych ｦ do 12,0 m,  

d) gospodarczych i garawy ｦ do 4,5 m,  

e) dla istniejących budynków do”uszcza się 
inną wysoko`ć wynikającą ze zmiany konstrukcji 
dachu;  

6) geometria dachów:  
a) dla budynków mieszkalnych, usJugowych, 

mieszkalno - usJugowych dachy kalenicowe dwu-

s”adowe lub wielos”adowe o kącie nachylenia od 

30o do 45oｦ dotyczy ”odstawowej bryJy budynku,  
b) dla budynków gos”odarczych, inwentar-

skich oraz garawy dachy kalenicowe dwus”adowe 
lub wielos”adowe o kącie nachylenia od 15o do 

45o ｦ dotyczy ”odstawowej bryJy budynku,  
c) dla budynków ”oJowonych w sąsiedztwie 

budynków o dachach ”Jaskich do”uszcza się 
rozwiązania analogiczne,  

d) w przypadku remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy budynków istniejących do”usz-
cza się utrzymanie istniejącej geometrii dachów;  

7) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od ciągów ”ieszo-jezdnych oznaczonych na 

rysunku planu symbolem KDPJ ｦ min. 6 m od 

zewnętrznej krawędzi jezdni,  
b) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem KDD ｦ minŁ 6 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni,  
c) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem KDZ ｦ minŁ 8 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni;  
8) dla inwestycji w istniejącej zabudowie oraz 

w przypadku rozbudowy, przebudowy istnieją-
cych budynków do”uszcza się odstę”stwo od 
warunków okre`lonych w ”kt 7, stosownie do 
”rze”isów odrębnych;  

9) w przypadku remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy budynków istniejących do-

”uszcza się odstą”ienie od warunków, okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych, w zakresie odle-

gJo`ci zabudowy od granicy dziaJki budowlanejŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanuŁ  
 

§ 12. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem U oraz kolejnymi numerami od 

01 do 02 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usJugi, drobna wytwórczo`ć;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) funkcja mieszkaniowa,  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
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2Ł Śla terenów wymienionych § 12 ustŁ 1 
ustala się:  

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2;  

2) ”owierzchnia zabudowy budynków ｦ max 

60% powierzchni terenu;  

3) obowiązek zachowania co najmniej 10 % 
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 

czynnej;  

4) wysoko`ć budynków ｦ max 12,0 m;  

5) dla istniejących budynków do”uszcza się 
inną wysoko`ć wynikającą ze zmiany konstrukcji 
dachu;  

6) geometria dachów: nie ustala się;  
7) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDD ｦ minŁ 6 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni,  
b) od dróg oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDL ｦ minŁ 8 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni,  
c) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem KDZ ｦ minŁ 8 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni;  
8) dla inwestycji w istniejącej zabudowie oraz 

w przypadku rozbudowy, przebudowy istnieją-
cych budynków do”uszcza się odstę”stwo od 
warunków okre`lonych w ””kt 7, stosownie do 
”rze”isów odrębnych;  

9) w przypadku remontu, przebudowy, rozbu-

dowy, nadbudowy budynków istniejących do-

”uszcza się odstą”ienie od warunków, okre`lo-

nych w prze”isach odrębnych, w zakresie odle-

gJo`ci zabudowy od granicy dziaJki budowlanejŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanu.  

 

§ 13. Śla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem U oraz numerem 03 ustala się: 
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usJugi, drobna wytwórczo`ć,  
b) baza transportowa;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) funkcja mieszkaniowa  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

2Ł Śla terenów wymienionych w § 13 ustŁ 1 
ustala się:  

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2;  

2) ”owierzchnia zabudowy budynków ｦ max 

60% powierzchni terenu;  

3) obowiązek zachowania co najmniej 10 % 

powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 

czynnej;  

4) wysoko`ć budynków ｦ max 12,0 m;  

5) dla istniejących budynków do”uszcza się 
inną wysoko`ć wynikającą ze zmiany konstrukcji 
dachu;  

6) geometria dachów: nie ustala się;  
7) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDL ｦ minŁ 8 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni,  
b) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem KDZ ｦ minŁ 8 m od zewnętrznej kra-

wędzi jezdni;  
8) dla inwestycji w istniejącej zabudowie oraz 

w przypadku rozbudowy, przebudowy istnieją-
cych budynków do”uszcza się odstę”stwo od 
warunków okre`lonych w ”kt 7, stosownie do 
”rze”isów odrębnychŁ  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 
w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanu.  

 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem U oraz kolejnymi numerami od  

04 do 05 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usJugi, drobna wytwórczo`ć;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 14 ustŁ 1 

ustala się:  
1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2;  

2) zakaz dziaJalno`ci ogrodniczej i upraw w stre-

fie ochrony sanitarnej cmentarza;  

3) ”owierzchnia zabudowy budynków ｦ max 

60% powierzchni terenu;  

4) obowiązek zachowania co najmniej 10 % 
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 

czynnej;  

5) wysoko`ć budynków ｦ max 12,0 m;  

6) dla istniejących budynków do”uszcza się inną 
wysoko`ć wynikającą ze zmiany konstrukcji dachu;  

7) geometria dachów: nie ustala się;  
8) nie”rzekraczalne linie zabudowy od dróg 

oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD ｦ 

minŁ 6 m od zewnętrznej krawędzi jezdni;  
9) dla inwestycji w istniejącej zabudowie oraz 

w przypadku rozbudowy, przebudowy istnieją-
cych budynków do”uszcza się odstę”stwo od 
warunków okre`lonych w ”kt 8, stosownie do 
”rze”isów odrębnych;  

10)  w przypadku remontu, przebudowy, roz-

budowy, nadbudowy budynków istniejących do-

”uszcza się odstą”ienie od warunków, okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnych, w zakresie odle-

gJo`ci zabudowy od granicy dziaJki budowlanej;  
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3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki 
planu.  

 

§ 15. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem i numerem UO 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usJugi o`wiaty;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usJugi administracji związane z dziaJalno`cią 
instytucji ”owytku ”ublicznego,  

b) usJugi obsJugi biznesu,  
c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 15 ustŁ 1 

ustala się:  
1) utrzymanie istniejącej zabudowy z mowliwo-

`cią remontu, rozbudowy, ”rzebudowy i nadbu-

dowy;  

2) utrzymanie istniejącej linii zabudowy jako 
nieprzekraczalnej.  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki 
planu.  

 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem i numerem UKs 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) Przeznaczenie podstawowe:  

a) usJugi kultu religijnego;  
2) Przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usJugi i administracja,  
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej.  

2. Śla terenów wymienionych w § 16 ustŁ 1 
ustala się:  

1) utrzymanie istniejącej zabudowy z mowliwo-

`cią remontu, ”rzebudowy, rozbudowy na zasa-

dach okre`lonych w rozdziale 4;  
2) zakaz nowej zabudowy.  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki 
planu.  

 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem i numerem RU/U/P 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) obsJuga ”rodukcji w gos”odarstwach rol-

nych, hodowlanych, ogrodniczych,  

b) usJugi,  
c) zabudowa techniczno ｦ produkcyjna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) skJady, bazy, magazyny,  
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 17 ustŁ 1 

ustala się:  

1) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owŁ 400 m2;  

2) ”owierzchnia zabudowy budynków ｦ max 

40 % powierzchni terenu;  

3) obowiązek zachowania co najmniej 10 % 
powierzchni terenu jako powierzchni biologicznie 

czynnej;  

4) wysoko`ć budynków ｦ max 12,0 m;  

5) dla istniejących budynków do”uszcza się 
inną wysoko`ć wynikającą ze zmiany konstrukcji 
dachu;  

6) geometria dachów: nie ustala się;  
7) nieprzekraczalne linie zabudowy:  

a) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDD ｦ 6,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni,  

b) od dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem KDL ｦ 8,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni.  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki 
planu.  

 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem i numerem U/ZP 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usJugi gastronomii, obsJugi ruchu turystycz-

nego, rekreacji, sportu, kultury i administracji, 

handlu, obsJugi biznesu,  
b) zieleL ”arkowa;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usJugi handlu, usJugi obsJugi biznesu,  
b) funkcja mieszkaniowa,  

c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej;  
2. Dla terenów wymienionych w § 18 ustŁ 1 

ustala się:  
1) dla dróg oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem KDL ｦ utrzymanie istniejącej linii zabu-

dowy jako nieprzekraczalnej;  

2) zakaz lokalizacji obiektów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy ”owywej 400 m2;  

3) ”ozostaJe zasady zabudowy i zagos”odarowa-

nia terenu zgodnie z ustaleniami rozdziaJu 4, § 42Ł  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki 
planu.  

 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem i numerem ZC 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) cmentarz z niezbędnymi obiektami i urzą-
dzeniami towarzyszącymi;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usJugi związane z funkcjonowaniem cmen-

tarza, w tym usJugi kultu religijnego,  
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b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 19 ustŁ 1 

ustala się:  
1) zagos”odarowanie i uwytkowanie cmentarza 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi;  
2) obowiązek za”ewnienia niezbędnej ilo`ci 

miejsc ”arkingowych dla obsJugi ”rojektowanej 
funkcji.  

3. Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki 
planu.  

 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem i numerem US 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) usJugi s”ortu i rekreacji;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 20 ustŁ 1 

ustala się:  
1) utrzymanie istniejącego zagos”odarowania 

z mowliwo`cią remontu, ”rzebudowy, rozbudowy 
i nadbudowy;  

2) zakaz nowej zabudowy kubaturowej za wy-

jątkiem obiektów związanych z obsJugą funkcji 
sportu i rekreacji.  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego przedmiotowej jednostki 

planu.  

 

§ 21. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem Z oraz kolejnymi numerami od 

01 do 04 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zieleL, tereny otwarte;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) urządzenia melioracyjne i ”rzeciw”owo-

dziowe,  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2. Śla terenów wymienionych w § 21 ustŁ 1 

ustala się:  
1) adaptacja istniejącej zabudowy z mowliwo-

`cią ”rze”rowadzenia remontów, ”rzebudowy, 
rozbudowy i nadbudowy, uzu”eJnienia nowymi 
budynkami oraz wymiany budynków w ramach 
istniejącego siedliska;  

2) zakaz nowej zabudowy, z zastrzeweniem ”kt 1Ł  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki 
planu.  

 

§ 22. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem R oraz kolejnymi numerami od 

01 do 10 ustala się:  

1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) tereny rolnicze;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) urządzenia melioracyjne i ”rzeciw”owodzio-

we,  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 22 ustŁ 1 

ustala się:  
1) ada”tacja istniejącej zabudowy z mowliwo`cią 

”rze”rowadzenia remontów, ”rzebudowy, rozbu-

dowy i nadbudowy, uzu”eJnienia nowymi budyn-

kami oraz wymiany budynków w ramach istnieją-
cego siedliska;  

2) zakaz nowej zabudowy, z zastrzeweniem ”kt 1Ł  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanu.  

 

§ 23. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem Z/ZL oraz kolejnymi numerami od 

01 do 02 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zieleL nieurządzona,  
b) zieleL towarzysząca ciekom wodnym,  
c) tereny rolnicze,  

d) dolesienia;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usJugi rekreacji i wy”oczynku,  
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 23 ustŁ 1 

ustala się:  
1) zakaz zabudowy;  

2) lokalizacja niekubaturowych obiektów i urzą-
dzeL sJuwących rekreacji i wy”oczynkowi,  
tj w szczególno`ci `ciewek rowerowych i s”acero-

wych, boisk do gier zes”oJowych itdŁ;  
3) zasady ”rowadzenia gos”odarki le`nej 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanuŁ  
 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem ZP 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zieleL ”arkowa;  
2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) usJugi rekreacji i wy”oczynku,  
b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 24 ustŁ 1 

ustala się:  
1) zakaz zabudowy;  

2) lokalizacja niekubaturowych obiektów i urzą-
dzeL sJuwących rekreacji i wy”oczynkowi,  
tjŁ w szczególno`ci `cieuek rowerowych i s”acero-

wych, boisk do gier zes”oJowych itd.  
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3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 
w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanuŁ  
 

§ 25. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem WZ 01 ustala się  

1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) ujęcia wód ”odziemnych,  
b) stacja uzdatniania wody;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 25 ustŁ 1 

ustala się zagos”odarowanie i uwytkowanie zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanu.  

 

§ 26. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDZ oraz kolejnymi numerami od 

01 do 02 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) droga zbiorcza,  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 26 ustŁ 1 

ustala się:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 20 m;  
2) zmniejszenie szeroko`ci w liniach rozgrani-

czających ze względu na istniejące zagos”odaro-

wanie - wg rysunku planu;  

3) minimalny ”rzekrój ”o”rzeczny: jedna jezd-

nia, dwa pasy ruchu, chodnik;  

4) mowliwo`ć lokalizacji `ciewki rowerowej;  
5) parametry techniczne i geometryczne zgod-

ne z obowiązującymi warunkami technicznymi 
”rojektowania dróg;  

6) lokalizacja ”arkingów i zatok autobusowych 
zgodnie z warunkami ustalonymi ”rzez zarządcę 
drogi;  

7) mowliwo`ć utrzymania istniejącego zainwe-

stowania, stosownie do ”rze”isów odrębnychŁ  
3. Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanu.  

 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem KDL 01 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) droga lokalna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w §27 ustŁ 1 

ustala się:  

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 15 m;  
2) zmniejszenie szeroko`ci w liniach rozgrani-

czających ze względu na istniejące zagos”odaro-

wanie - wg rysunku planu;  

3) minimalny ”rzekrój ”o”rzeczny: jedna jezd-

nia, dwa pasy ruchu, chodnik;  

4) mowliwo`ć budowy `ciewki rowerowej;  
5) parametry techniczne i geometryczne zgod-

ne z obowiązującymi warunkami technicznymi 

”rojektowania dróg;  
6) lokalizacja ”arkingów i zatok autobusowych 

zgodnie z warunkami ustalonymi ”rzez zarządcę 
drogi;  

7) mowliwo`ć utrzymania istniejącego zago-

s”odarowania, stosownie do ”rze”isów odręb-

nych.  

3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 
w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanu.  

 

§ 28. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDL oraz kolejnymi numerami od 

02 do 05 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) droga lokalna;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 28 ust. 1 

ustala się:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 12 m;  
2) zmniejszenie szeroko`ci w liniach rozgrani-

czających ze względu na istniejące zagos”odaro-

wanie - wg rysunku planu;  

3) minimalny ”rzekrój ”o”rzeczny: jedna jezd-

nia, dwa pasy ruchu, chodnik;  

4) mowliwo`ć budowy `ciewki rowerowej;  
5) parametry techniczne i geometryczne zgod-

ne z obowiązującymi warunkami technicznymi 
”rojektowania dróg;  

6) lokalizacja ”arkingów i zatok autobusowych 
zgodnie z warunkami ustalonymi ”rzez zarządcę 
drogi;  

7) mowliwo`ć utrzymania istniejącego zago-

s”odarowania, stosownie do ”rze”isów odręb-

nych.  

3. Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 
w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanu.  

 

§ 29. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDD oraz kolejnymi numerami 

od 01 do 10 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) droga dojazdowa;  
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2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 29 ustŁ 1 

ustala się:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 10 m;  
2) zmniejszenie szeroko`ci w liniach rozgrani-

czających ze względu na istniejące zagos”odaro-

wanie - wg rysunku planu;  

3) minimalny ”rzekrój ”o”rzeczny: jedna jezd-

nia, dwa pasy ruchu, chodnik;  

4) mowliwo`ć budowy `ciewki rowerowej;  
5) parametry techniczne i geometryczne zgod-

ne z obowiązującymi warunkami technicznymi 
”rojektowania dróg;  

6) mowliwo`ć utrzymania istniejącego zainwe-

stowania, stosownie do ”rze”isów odrębnychŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanu.  

 

§ 30. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KDPJ oraz kolejnymi numerami 

od 01 do 02 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) ciąg ”ieszo ｦ jezdny;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 30 ustŁ 1 

ustala się:  
1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 6,0 m;  
2) parametry techniczne i geometryczne zgod-

ne z obowiązującymi warunkami technicznymi 

”rojektowania drógŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanuŁ  
 

§ 31. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem KP oraz kolejnymi numerami od 

01 do 03 ustala się:  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) parkingi;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) urządzenia i obiekty związane z obsJugą 
parkingu,  

b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 31 ustŁ 1 

ustala się:  
1) parametry techniczne i geometryczne zgod-

ne z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymiŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki planu.  

 

§ 32. Dla terenu oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem E 01 ustala się:  

1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) obiekty i urządzenia infrastruktury elektro-

energetycznej;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 32 ustŁ 1 

ustala się:  
1) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepi-

sami odrębnymiŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lonych 

w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do zakresu 

dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki ”lanuŁ  
 

§ 33. Dla terenu oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolami W 01, W 02 ustala się  
1. Przeznaczenie terenu:  

1) przeznaczenie podstawowe:  

a) obiekty i urządzenia infrastruktury wodocią-
gowej - ujęcia wody;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  

a) sieci i urządzenia infrastruktury technicznejŁ  
2Ł Śla terenów wymienionych w § 33 ustŁ 1 

ustala się:  
1) zagospodarowanie terenu zgodnie z przepi-

sami odrębnymiŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia ”rze”isów okre`lo-

nych w rozdziaJach 3, 4, 5, 6 - stosownie do 

zakresu dotyczącego ”rzedmiotowej jednostki 
planu.  

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobra-

zu kulturowego oraz granice i sposoby zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających 
ochronie  

 

§ 34. W zakresie ogólnym ustala się: 
1Ł Zakaz skJadowania surowców, materiaJów 

zawierających substancje toksyczne lub Jatwo-

”alne w ilo`ci mogącej stanowić zagrowenie  
w wypadku ich niekontrolowanego przedostania 

się do `rodowiskaŁ  
2Ł Śla caJego obszaru o”racowania ustala się 

zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaJywać na `rodowisko, za wyjątkiem:  

1) zes”oJów zabudowy mieszkaniowej;  
2) sieci i urządzeL związanych z infrastrukturą 

techniczną, dróg łw tym terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD, KD-

PJł, okre`lonych w ”rze”isach odrębnych;  
3) terenów cmentarza oznaczonego na rysun-

ku planu symbolem ZC;  

4) terenów oznaczonych symbolami U, MN/U, 

RU/U/P dla których do”uszcza się lokalizację 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko dla których s”orządzenie ra”ortu 
mowe być wymagane - stosownie do ”rze”isów 
odrębnychŁ  
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3. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami MN/U, RM/MN nakaz ograniczenia 

uciąwliwo`ci do granic nieruchomo`ci do której 
inwestor ma tytuJ ”rawny, w szczególno`ci inwe-

stora dotyczy zakaz przekraczania dopuszczal-

nych norm haJasu na sąsiednich nieruchomo-

`ciach, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi z tego 
zakresu oraz innych uciąwliwo`ci okre`lonych  
w ”rze”isach odrębnychŁ  

4. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami U, RU/U/P nakaz ograniczenia uciąwli-
wo`ci do granic terenu objętego daną funkcją,  
w szczególno`ci inwestora dotyczy zakaz ”rze-

kraczania do”uszczalnych norm haJasu na sąsied-

nich terenach, zgodnie z przepisami odrębnymi  
z tego zakresu oraz innych uciąwliwo`ci okre`lo-

nych w ”rze”isach odrębnychŁ  
5. Śla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolami RM/MN, R dopuszczenie przeznacze-

nia nawozów naturalnych (odchody zwierząt  
i gnojowicę) do rolniczego wykorzystania, przy 

s”eJnieniu warunków okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymiŁ  

6Ł Magazynowanie i ”ostę”owanie z nawoza-

mi naturalnymi w s”osób nie”owodujący zagro-

wenia dla zdrowia ludzi i zwierząt oraz dla `rodo-

wiska, w tym nie”owodujący uciąwliwo`ci dla 
sąsiedniej zabudowy mieszkaniowej, stosownie 

do ”rze”isów odrębnychŁ  
 

§ 35. W zakresie ochrony powietrza atmosfe-

rycznego ustala się: 
1Ł Zastosowanie do celów grzewczych i tech-

nologicznych systemów nieuciąwliwych dla oto-

czenia.  

2. Obowiązek s”eJnienia okre`lonych w ”rze-

”isach odrębnych norm i standardów z zakresu 
emisji zanieczyszczeL w”rowadzanych do ”owie-

trza atmosferycznego.  

3. Nakaz stosowania wyJącznie urządzeL i in-

stalacji technologicznych s”eJniających obowiązu-

jące normy w zakresie oddziaJywania na `rodowi-

sko.  

 

§ 36. W zakresie ochrony wód i gruntów usta-

la się: 
1. Zakaz odprowadzania nieczyszczonych lub 

niedostatecznie oczyszczonych wód o”adowych, 
rozto”owych i `cieków do gruntu, wód ”o-

wierzchniowych i rowówŁ  
2Ł Nakaz utwardzania dróg, ”laców i ”arkin-

gów w s”osób zabez”ieczający `rodowisko grun-

towo - wodne przed zanieczyszczeniem.  

3Ł Obowiązek oczyszczania wód deszczowych 
s”Jywających z ulic i ”arkingów, a takwe z terenów 
obiektów usJugowych, ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów, w s”osób za”ewniający ochronę 
gruntów oraz wód ”odziemnych i ”owierzchnio-

wych ”rzed ”rzenikaniem zanieczyszczeL, zgodnie  
z warunkami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ  

4Ł Zakaz ”rowadzenia dziaJalno`ci ”owodują-
cej zanieczyszczanie wód ”odziemnychŁ  

5Ł Zakaz skJadowania wszelkiego rodzaju od-

”adówŁ  
6. Magazynowanie wszelkiego rodzaju odpa-

dów ”o s”eJnieniu wymogów okre`lonych ”rze”i-

sami z zakresu ochrony `rodowiskaŁ  
 

§ 37. W zakresie ochrony ”rzed haJasem, wibra-

cjami i promieniowaniem elektromagnetycznym: 

1. Zakaz przekraczania dopuszczalnych norm 

haJasu na terenach akustycznie chronionych, sto-

sownie do ”rze”isów odrębnych z zakresu ochro-

ny `rodowiska, tjŁ: na terenach oznaczonych 
symbolami:  

1) UO jak dla terenów ”rzeznaczonych ”od 
budynki związane ze staJym lub wielogodzinnym 
pobytem dzieci i mJodziewy;  

2) MN jak dla terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną;  

3) MN/U jak dla terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usJuga-

mi rzemie`lniczymi;  
4) RM/MN jak dla terenów ”rzeznaczonych 

”od zabudowę zagrodową;  
5) ZP jak dla terenów ”rzeznaczonych na cele 

rekreacyjno ｦ wypoczynkowe poza miastem.  

2Ł Zakaz lokalizacji urządzeL mogących ”owo-

dować wibracjeŁ  
3Ł Obowiązek s”eJnienia okre`lonych w ”rze-

pisach odrębnych wymogów dotyczących ochro-

ny ”rzed ”romieniowaniem jonizującym i ”olami 
elektromagnetycznymi.  

 

§ 38.1. Śla terenów zlokalizowanych w strefie 
ochrony sanitarnej od cmentarza ZC ustala się:  

1) w odlegJo`ci do 50,0 m od ”owierzchni 
grzebalnej ｦ zakaz lokalizacji zabudowaL miesz-

kalnych oraz zakJadów ”rodukujących bądu ”rze-

chowujących artykuJy wywno`ci, w tym ”rze-

twórstwa rolno ｦ s”owywczego;  
2) w odlegJo`ci 50,0 m do 150,0 m od ”o-

wierzchni grzebalnej do”uszcza się zagos”odaro-

wanie zgodnie z przeznaczeniem okre`lonym  
w ”lanie ”od warunkiem wy”osawenia terenów  
w urządzenia i sieci wodociągowe ”odJączone do 
wodociągu komunalnego;  

3) w odlegJo`ci do 150,0 m od ”owierzchni 
grzebalnej cmentarza zakaz korzystania z wody 

”ochodzącej z ujęć gos”odarczychŁ  
2. OdlegJo`ci ”odane w ”unktach 1 i 2 nalewy 

zwiększyć, je`li taka ”otrzeba wynika z ra”ortu  
o oddziaJywaniu cmentarza na `rodowiskoŁ  
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§ 39.1. W bezpo`redniej strefie ochronnej uję-
cia wody i stacji wodociągowej obowiązują okre-

`lone w ”rze”isach odrębnych nakazy, zakazy  

i ograniczenia, w szczególno`ci w ustawie Prawo 
wodne.  

2. W terenach ochrony zasobów wodnych 

obowiązują nakazy, zakazy, ograniczenia zawarte 
w obowiązujących decyzjach administracyjnychŁ  

 

§ 40. Obszar o”racowania ”oJowony jest w ob-

szarze gJównego zbiornika wód podziemnych 
GZWP nr 332 łSubniecka KędzierzyLsko ｦ GJub-

czyckał wymagającego ochrony zasobów wodnych, 
stosownie do ”rze”isów odrębnych oraz zgodnie  
z ustaleniami niniejszej uchwaJy, w szczególno`ci  
z ustaleniami rozdziaJów 3 oraz 5Ł  

 

RozdziaJ 4 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej  
 

§ 41. W celu ochrony dziedzictwa kulturowe-

go i zabytków ustala się strefy ochrony konser-

watorskiej:  

1) Strefę ｭAｬ ｦ `cisJej ochrony konserwatorskiej;  
2) Strefa ｭKｬ ｦ ochrony krajobrazu kulturowego;  

3) Strefa ｭEｬ - ochrony ekspozycji.  

 

§ 42.1. Wyznacza się nastę”ującą strefę `ci-

sJej ochrony konserwatorskiej:  
1) ｭA1ｬ ｦ strefa obejmująca zes”óJ ”aJacowy 

wraz otoczeniem ｦ wg rysunku planu;  

2) ｭA2ｬ ｦ strefa obejmująca ko`cióJ ”arafialny 
”ŁwŁ `wŁ Katarzyny, wraz z otoczeniem ｦ wg 

rysunku planu.  

2Ł Śla terenów objętych strefą `cisJej ochrony 
konserwatorskiej ｭA1ｬ ustala się:  

1) ochronę obiektu wraz z otoczeniem: zes”óJ 
”aJacowy, XVIII-XIX: ”aJac, nr rejŁ: 596/59 oraz 

836/64, park, nr rej.: 184/88;  

2) ochronę historycznej zieleni, zaJoweL krajo-

brazowych i kompozycji parkowych, w tym 

drzewostanów o charakterze ”arkowym;  
3) ochronę ”rzebiegu dróg i ciągów ”ieszych 

oraz rozmieszczenia ”laców;  
4) do”uszcza się rozbiórkę obiektów o zJym 

stanie technicznym, stwarzającym zagrowenie dla 
zdrowia, wycia i mienia ludzkiego, ”o uzgodnieniu 
z wojewódzkim konserwatorem zabytków;  

5) zakazuje się ”rzebudowy, rozbudowy, nad-

budowy oraz zmiany s”osobu uwytkowania obiek-

tów lub ich czę`ci ”rowadzących do obniwenia 
warto`ci historycznych, architektonicznych i este-

tycznych;  

6) do”uszcza się ”rzystosowanie istniejących 
”oddaszy dla celów uwytkowych nieuciąwliwych,  
z do”uszczeniem do`wietlenia ”o”rzez okna ”oJa-

ciowe;  

7) dopuszczenie realizacji nowych budynków 
”od warunkiem dostosowania formy i gabarytów 
nowych obiektów do istniejącej zabudowy i nie-

”owodujących obniwenia warto`ci historycznych, 
architektonicznych i estetycznych istniejącej za-

budowy;  

8) wszelkie prace budowlane prowadzić z ”o-

szanowaniem dla substancji zabytkowej poprzez 

stosowanie materiaJów naturalnych względnie 
identycznych z zastosowanymi pierwotnie -  

w odniesieniu do cokoJów, `cian zewnętrznych, 
detalu architektonicznego, ”okryć dachowych, 
elementów dekoracyjnych;  

9) kawdą dziaJalno`ć inwestycyjną, zmianę 
s”osobu uwytkowania i zagos”odarowania zabyt-

ków, ”race remontowe i konserwatorskie, rekon-

strukcja i rewaloryzacja zaJoweL zieleni wymagają 
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem za-

bytkówŁ  
3Ł Śla terenów objętych strefą `cisJej ochrony 

konserwatorskiej ｭA2ｬ ustala się:  
1) ochronę obiektu: ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ 

`wŁ Katarzyny, XVIII wŁ, nr rejŁ: 593ł59, 
1067/66;  

2) kawdą dziaJalno`ć inwestycyjną, zmianę 
s”osobu uwytkowania i zagos”odarowania zabyt-

ków, ”race remontowe i konserwatorskie, rekon-

strukcja i rewaloryzacja zaJoweL zieleni wymagają 
uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem za-

bytkówŁ  
 

§ 43.1Ł Wyznacza się nastę”ujące strefy 
ochrony krajobrazu kulturowego:  

1) ｭK1ｬ ｦ strefa ochrony krajobrazu kulturo-

wego - obejmująca centralny ukJad urbanistyczny 
wsi - wg rysunku planu;  

2) ｭK2ｬ - strefa ochrony krajobrazu i zaJoweL 
przestrzennych parku wiejskiego - wg rysunku 

planu.  

2. Śla terenów objętych strefą ochrony krajo-

brazu kulturowego ｭK1ｬ ustala się:  
1) ochronę krajobrazu naturalnego i kulturo-

wego, w tym zachowanych elementów, takich 
jak:, sieć drowna, historyczny ukJad urbanistycz-

ny, zadrzewienia, obiekty o warto`ciach zabyt-

kowych, historyczne rozJogi ”óJ u”rawnychŁ  
3Ł Śla terenów objętych strefą ochrony krajo-

brazu kulturowego ｭK2ｬ ustala się:  
1) ochronę krajobrazu i zaJoweL ”rzestrzennych 

parku wiejskiego, w tym zachowanych elemen-

tów, takich jak:, historyczny ukJad zaJowenia 
urbanistycznego, starodrzew, obiekty o warto-

`ciach zabytkowych;  
2) kawdą dziaJalno`ć inwestycyjną, w tym re-

konstrukcja, rewaloryzacja oraz ”ielęgnacja zieleni 
wymagają uzgodnienia z wojewódzkim konserwa-

torem zabytkówŁ  
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§ 44.1. Wyznacza się strefę ochrony eks”ozy-

cji ｭEｬ ｦ zgodnie z rysunkiem planu.  

2. W strefie ochrony ekspozycji ｭEｬ ustala się:  
1) ochronę widoków, ”rzed”ola widokowego 

oraz eks”ozycji Góry _wŁ Anny;  
2) zakaz lokalizacji nowych budynków i wszel-

kich obiektów kubaturowych na ”rzed”olach wi-

dokowych;  

3) nakaz prowadzenia sieci infrastruktury 

technicznej jako sieci podziemnych.  

 

§ 45.1Ł Wyznacza się nastę”ujące obiekty za-

bytkowe:  

1) Kapliczka, ul. Wiejska 7, 1913 r.;  

2) Kapliczka, ul. Wiejska 9, pocz. XX w.;  

3) Kapliczka, ul. Wiejska 31, pocz. XX w.;  

4) Plebania, ul. Wiejska 38, ok. 1930, l. 70-te 

XX w.;  

5) Budynek gospodarczo-mieszkalny w zespole 

”aJacowo - folwarcznym, ulŁ GJogowska 5, kŁ XIX 
w.;  

6) Budynek gospodarczo-mieszkalny w zespole 

”aJacowo-folwarcznym, ulŁ GJogowska 7, ”oczŁ 
XIX w., pocz. XX w.;  

7) Śom w zes”ole ”aJacowo-folwarcznym,  

ulŁ GJogowska 9, 2 ćwŁ XIX wŁ, ”oczŁ XX wŁ;  
8) Budynek gospodarczo-mieszkalny w zespole 

”aJacowo-folwarcznym, ulŁ GJogowska 11, ”oczŁ 
XX w., l. 70-te XX w.;  

9) S”ichlerz w zes”ole ”aJacowo-folwarcznym, 

2 ćwŁ XIX wŁ, ”oczŁ XX wŁ;  
10)  StodoJa w zes”ole ”aJacowo-

folwarcznym, 4 ćwŁ XIX wŁ, ”oczŁ XX wŁ;  
11)  Gorzelnia w zes”ole ”aJacowo-

folwarcznym, k. XIX w., l. 20-te XX w.;  

12)  SzkoJa, obecnie ”rzedszkole, ulŁ Wiejska 
28, l. 20-te XX w.;  

13)  Śom, ulŁ Wiejska 64, 4 ćwŁ XIX wŁ, 1928 rŁ  
2Ł Kawda dziaJalno`ć inwestycyjna, w tym 

wszelkie prace remontowe i konserwatorskie, 

zmiana s”osobu uwytkowania i zagos”odarowania 
obiektów wymienionych w ”kt 2 wymagają uzy-

skania o”inii wojewódzkiego konserwatora zabyt-

kówŁ  
3Ł W ”rzy”adku konieczno`ci rozbiórki obiektu 

ustala się obowiązek wykonania uproszczonej 

inwentaryzacji i dokumentacji zdjęciowej oraz 
uzyskania o”inii wojewódzkiego konserwatora 
zabytkówŁ  

 

RozdziaJ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów komunikacji i infrastruktury technicznej, 
wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych  

 

§ 46. Zasady modernizacji, rozbudowy i bu-

dowy systemów komunikacji: 

1Ł Utrzymuje się istniejący ukJad dróg, z mowli-
wo`cią ”rzebudowy i modernizacji, ”rzy uwzględ-

nieniu ustaleL niniejszej uchwaJy oraz ”rze”isów 
odrębnychŁ  

2Ł Wyznacza się drogi zbiorcze, lokalne i dojaz-

dowe zgodnie z rozdziaJem 2 niniejszej uchwaJyŁ  
3Ł W granicach ”oszczególnych terenów do-

”uszcza się wyznaczenie dróg wewnętrznych, 
umowliwiających dostę” z drogi ”ublicznej do 

dziaJek budowlanych, ”od warunkiem, we szero-

ko`ć dojazdu s”eJnia Jącznie nastę”ujące wyma-

gania:  

1) jest nie mniejsza niw 6,0 m;  
2) umowliwia ruch ”ieszych oraz ruch i ”ostój 

”ojazdów ｦ stosownie do przeznaczenia i sposo-

bu uwytkowania terenu;  
3) pozwala na rozmieszczenie sieci i urządzeL 

infrastruktury technicznej oraz uwzględnia s”osób 
docelowego odwodnienia;  

4) uwzględnia uwarunkowania hydrogeolo-

giczne i geotechniczne oraz s”osób wysoko`cio-

wego rozwiązania ulicy;  
5) uwzględnia istniejący warto`ciowy drzewo-

stan oraz uwarunkowania ochrony `rodowiska;  
6) jest zgodna z obowiązującymi ”rze”isami 

odrębnymi, w szczególno`ci dotyczącymi wyma-

gaL ochrony ”rzeciw”owarowej oraz ”rawa bu-

dowlanego;  

4Ł ObsJuga komunikacyjna terenów ”rzeznaczo-

nych pod zainwestowanie z istniejących i ”rojekto-

wanych dróg zbiorczych, dojazdowych i lokalnych 
oraz z istniejących i ”rojektowanych ciągów ”ieszo 
ｦ jezdnych.  

5. ObsJuga komunikacyjna z dróg zbiorczych 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi w tym zakresieŁ  

6. Maksymalne ograniczenie wjazdów bramo-

wych z dróg zbiorczych, stosownie do ”rze”isów 
odrębnychŁ  

7. Zagos”odarowanie dróg, w tym lokalizacja 
obiektów, wiat ”rzystankowych, zatok ”ostojo-

wych, ”asów zieleni oraz sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej zgodnie z prze”isami odręb-

nymi oraz w uzgodnieniu z zarządcą drogiŁ  
8. Ustala się konieczno`ć zabez”ieczenia ”o-

trzeb parkingowych:  

1) dla obiektów handlowo - usJugowych ”ro-

wadzących s”rzedaw detaliczną i usJugi dla ludno-

`ci - minimalnie 1 miejsce na 10 m2 powierzchni 

uwytkowej;  
2) dla administracji ｦ minimum 1 miejsce na 

20 m² ”owierzchni uwytkowej;  
3) dla gastronomii ｦ minimum 1 miejsce na  

4 miejsca konsumpcyjne;  

4) dla szkóJ i ”rzedszkoli - minimum 10 miejsc 

na 100 uwytkowników;  
5) dla innych obiektów usJugowych, produk-

cyjnych lub magazynowych ｦ minimum 30 miejsc 

na 100 uwytkownikówŁ  
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9. Lokalizacja tablic informacyjnych, reklam, 

it”Ł w terenach objętych liniami rozgraniczającymi 
drogi ”o uzgodnieniu z zarządcą drogiŁ  

 

§ 47. Zasady zao”atrzenia w wodę: 
1. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej, 

na warunkach okre`lonych ”rzez dys”onenta sieci 
wodociągowej, lub ze studni gos”odarczych, za 
wyjątkiem terenu ochrony zasobów wodnych, 
stosownie do obowiązujących ”rze”isów odręb-

nych.  

2. U`ci`lenie warunków zao”atrzenia w wodę 
”rzez dys”onenta sieci wodociągowej na eta”ie 
prac projektowych.  

3Ł Przeciw”owarowe zao”atrzenie w wodę 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  

 

§ 48. Zasady od”rowadzania `cieków byto-

wych i deszczowych:  

1Ł Od”rowadzenie `cieków bytowych do kana-

lizacji sanitarnej, na warunkach okre`lonych ”rzez 
dysponenta sieci kanalizacji sanitarnej.  

2Ł U`ci`lenie warunków od”rowadzenia `cie-

ków oraz lokalizacji sieci i urządzeL ”rzez dys”o-

nenta sieci kanalizacyjnej na etapie prac projek-

towych.  

3. Dopuszczenie gromadzenia `cieków byto-

wych w szczelnych osadnikach bezod”Jywowych 
z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni `cieków:  

1) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej;  

2) w ”rzy”adku braku mowliwo`ci budowy ka-

nalizacji sanitarnej ze względów technicznych lub 
ekonomicznych.  

4Ł Śo”uszczenie od”rowadzenia `cieków 
”rzemysJowych do indywidualnych oczyszczalni 
`ciekówŁ  

5. Od”rowadzenie wód deszczowych:  
1) do kanalizacji deszczowej;  

2) w terenach bez sieci kanalizacji deszczowej ｦ 

powierzchniowo lub rowami otwartymi do istnieją-
cych cieków ”od warunkiem, we od”rowadzane 
wody s”eJniają wymagania z zakresu ochrony `ro-

dowiska.  

6Ł U`ci`lenie warunków od”rowadzenia wód 
deszczowych przez dysponenta sieci kanalizacyj-

nej lub administratora cieku na etapie prac projek-

towych.  

 

§ 49. Zasady zao”atrzenia w energię elek-

tryczną: 
1Ł Utrzymanie istniejących stacji transformato-

rowych z mowliwo`cią modernizacji lub wymiany 
urządzeL, do”uszcza się korekty ”rzebiegu istnie-

jących i ”rojektowanych sieci oraz lokalizacji 
urządzeL infrastruktury, stosownie do szczegóJo-

wych rozwiązaL technicznych niekolidujących  
z innymi ustaleniami planu.  

2. Śo”uszcza się lokalizację naziemnych kuba-

turowych stacji transformatorowych wraz z dro-

gami dojazdowymi.  

3. Zasilanie poprzez:  

1) istniejące stacje transformatorowe, zlokali-

zowane na obszarze objętym ”lanem;  
2) sieć na”owietrzną lub kablową niskiego na-

”ięcia;  
3) ”rzyJącza niskiego na”ięcia na warunkach 

okre`lonych ”rzez dys”onenta sieciŁ  
4. U`ci`lenie warunków zasilania oraz lokaliza-

cji sieci i urządzeL infrastruktury technicznej ”rzez 
dysponenta sieci elektroenergetycznej, na etapie 

prac projektowych.  

 

§ 50. Zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 
1. Zao”atrzenie w cie”Jo z indywidualnych 

uródeJ z uwzględnieniem § 30Ł  
 

§ 51. Zasady zaopatrzenia w gaz: 

1. Zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, na wa-

runkach okre`lonych ”rzez dys”onenta sieciŁ  
2. U`ci`lenie warunków zao”atrzenia w gaz 

oraz lokalizacji sieci i urządzeL infrastruktury ga-

zowej na ”odstawie warunków okre`lonych ”rzez 
dys”onentów sieci, na eta”ie ”rac ”rojektowychŁ  

 

§ 52. Zasady gospodarki odpadami: 

1. Prowadzenie gospodarki odpadami, z 

uwzględnieniem ich segregacji, zgodnie z obowiązu-

jącymi ”rze”isami odrębnymi z zakresu gospodarki 

od”adami i ochrony `rodowiskaŁ  
2Ł Obowiązek uzgodnienia s”osobu ”ostę”o-

wania ze wszystkimi rodzajami od”adów, ze 
szczególnym uwzględnieniem od”adów niebez-

piecznych ｦ stosownie do obowiązujących ”rze-

”isów odrębnych z zakresu gos”odarki od”adami 
i ochrony `rodowiskaŁ  

3Ł Obowiązek wy”osawenia terenów zabudowa-

nych w ”ojemniki na od”ady staJe, a terenów ”u-

blicznych w kosze na `mieci oraz zawarcia od”o-

wiednich umów na ich systematyczne usuwanieŁ  
4. Śla ”odmiotów ”rowadzących dziaJalno`ć 

gos”odarczą obowiązek ”osiadania uregulowane-

go stanu formalno ｦ prawnego w zakresie gospo-

darki od”adami oraz zgodnie z ”rzyjętymi na tere-

nie gminy systemem gospodarki odpadami.  

5. Segregacja i gromadzenie wszelkiego rodza-

ju od”adów ”o s”eJnieniu wymogów okre`lonych 
w ”rze”isach z zakresu ochrony `rodowiskaŁ  

6. Zakaz lokalizacji skJadowisk od”adówŁ  
 

RozdziaJ 6 

Wymagania wynikające z potrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych  

 

§ 53.1. Śla obszarów ”rzestrzeni ”ublicznych 
stanowiących obszary zawarte w liniach rozgra-

niczających terenów oznaczonych na rysunku 
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planu symbolami KDD, KDL, KDZ, oraz KP ustala 

się:  
1) utrzymanie ogólnodostę”nych ”rzestrzeni;  
2) lokalizację obiektów maJej architektury, zie-

leni izolacyjnej oraz ozdobnej;  

3) lokalizację tablic reklamowych i informacyj-

nych na warunkach:  

a) ujednolicenia gabarytów i formy sąsiednich 
no`ników reklamowych,  

b) odlegJo`ć ”omiędzy wolnostojącymi no`ni-

kami reklamowymi lokalizowanymi w liniach roz-

graniczających drogi zbiorczej minimum 25 m;  
4) wszelkie inwestycje nalewy realizować w 

s”osób eliminujący bariery urbanistyczne i archi-

tektoniczne dla nie”eJnos”rawnych, w zakresie 
obowiązujących ”rze”isów odrębnychŁ  

 

RozdziaJ 7 

SzczegóJowe zasady i warunki podziaJu oraz 
scalenia i podziaJu nieruchomo`ci objętych planem  

 

§ 54.1. Projektowane do wydzielenia dziaJki 
muszą s”eJniać wymogi dla ustalonych w ”lanie 
funkcji i ”rzeznaczenia z uwzględnieniem ”rze”i-

sów w zakresie gos”odarki nieruchomo`ciami 
oraz okre`lonych w ”lanie zasad obsJugi komuni-

kacyjnej.  

2. KsztaJt i powierzchnia projektowanych dzia-

Jek winna umowliwić ich zabudowę i zagos”oda-

rowanie zgodnie z projektowanym przeznacze-

niem terenu z uwzględnieniem ”rze”isów odręb-

nych przy zachowaniu stref technicznych od ist-

niejącego uzbrojenia terenuŁ  
3. Minimalne powierzchnie dziaJek z ”rawem 

zabudowy wydzielanych ”o wej`ciu w wycie 
uchwaJy:  

1) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: MN 03, MN 08, MN 09, MN/U 04, 

MN//U 05, MN/U 09 - dla zabudowy wolnostoją-
cej - 750 m2, dla zabudowy bliuniaczej - 600 m2;  

2) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: U 03, U 04, U 05 - 1000 m2;  

3) dla ”ozostaJych terenów - nie ustala sięŁ  
4Ł Minimalna szeroko`ć frontów dziaJek wy-

dzielanych ”o wej`ciu w wycie uchwaJy:  
1) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 

symbolem MN 03, MN 08, MN/U 09 - dla zabu-

dowy wolnostojącej - 25 m, dla zabudowy bliu-
niaczej - 20 m;  

2) dla terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem MN 09 - dla zabudowy wolnostojącej  
i bliuniaczej - 19 m;  

3) dla ”ozostaJych terenów - nie ustala sięŁ  
5. Zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - nie ustala sięŁ  
 

RozdziaJ 8 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzenia i uwytkowania terenów 

 

§ 55. Wszystkie tereny, dla których ”lan miej-

scowy ustala okre`lone ”rzeznaczenie, mogą być 
zagos”odarowane, urządzone i uwytkowane tym-

czasowo w s”osób dotychczasowy do czasu 
zagospodarowania ich zgodnie z docelowym 

przeznaczeniem.  

 

RozdziaJ 9 

Ustalenia dotyczące stawek procentowych, na 
podstawie których ustala się opJatę, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy  

 

§ 56. Ustala się stawki ”rocentowe sJuwące 
naliczaniu jednorazowej o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci objętych ”lanem w wy-

soko`ci:  
1Ł od nieruchomo`ci niezabudowanych łw chwili 

wej`cia w wycie niniejszej uchwaJył, ”oJowonych  

w wyznaczonych w planie terenach przeznaczo-

nych ”od zabudowę, oznaczonych symbolami: MN, 
MN/U, U - 30%;  

2. od nieruchomo`ci ”ozostaJych - 15%.  

 

RozdziaJ 10 

Ustalenia koLcowe  
 

§ 57. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy Walce.  

 

§ 58. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni-

ku Urzędowym Województwa O”olskiego oraz na 
tablicy ogJoszeL Urzędu Gminy w WalcachŁ  

 

§ 59. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty jej ogJoszenia w Śzienniku Urzę-
dowym Województwa O”olskiegoŁ  

 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Piotr Nossol 
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ZaJącznik nr 2 

do UchwaJy nr XXXł215ł09 

Rady Gminy Walce 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu  

 

Po roz”atrzeniu Rada Gminy ”ostanowiJa nie 

uwzględnić uwag do projektu miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zur-

banizowanych wsi Rozkochów wniesionych 
przez:  

1Ł Gabriela Barysz, w ”i`mie z dnia 
22.01.2008 r.  

2Ł Kornelia i Krystian Adamek, w ”i`mie z dnia 
25.01.2008 r.  

3. Jerzy Steter, w ”i`mie z dnia 01.02.2008 r.  

4Ł Ilza i Rudolf Kern, w ”i`mie z dnia 
05.02.2008 r.  

 

Po roz”atrzeniu Rada Gminy ”ostanowiJa czę-
`ciowo nie uwzględnić uwagi do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenów zurbanizowanych wsi Rozkochów wnie-

sionej przez:  

1Ł Marek Walenty, w ”i`mie z dnia 
18.01.2008 r.  

 

ZaJącznik nr 3 

do UchwaJy nr XXXł215ł09 

Rady Gminy Walce 

z dnia 24 listopada 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminy, 
oraz zasadach ich finansowania  

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 roku /Dz. U. Nr 80, poz. 717/ Rada 

Gminy Walce uchwalając miejscowy ”lan zago-

s”odarowania ”rzestrzennego terenów zurbani-

zowanych wsi Rozkochów ”rzyjmuje ustalenia 
”lanu, stwierdzając, we uchwalenie ”lanu wymaga 

realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gminyŁ  
Rada Gminy Walce wskazuje nastę”ujące s”o-

soby realizacji i zasady finansowania:  

 

1. Zapisane w planie inwestycje z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą do zadaL wJa-

snych gminy, stosownie do art. 167 ust. 2 punkt 1 

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych /Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104  

z ”óunŁ zmŁł, finansowane będą z budwetu gminy 
Walce, z zastrzeweniem ”unktu 2, 3 i 4Ł  

2Ł Śo”uszcza się finansowanie ze `rodków 
”odmiotów ”rywatnych, na ”odstawie ”artner-

stwa publiczno ｦ prywatnego.  

3Ł Śo”uszcza się finansowanie ze `rodków 
”ochodzących z budwetu Unii śuro”ejskiej, sto-

sownie do art. 5 ust. 1 punkt 2 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych  

łŚzŁ UŁ z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óunŁ zmŁł 
oraz art. 3 ust. 3 punkt 2 ustawy z dnia 13 listo-

pada 2003 r o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego /Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539  

z ”óunŁ zmŁłŁ  
4Ł Śo”uszcza się finansowanie lub dofinanso-

wanie ze `rodków ”ochodzących z budwetu ”aL-
stwa, stosownie do art. 74 ustawy z dnia 30 

czerwca 2005 roku o finansach publicznych  

/Dz. U. z 2005 rŁ Nr 249, ”ozŁ 2104 z ”óunŁ 
zm./.  
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ZaJącznik nr 1a 

do UchwaJy nr XXXł215ł09 

Rady Gminy Walce 

z dnia 24 listopada 2009 r. 
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ZaJącznik nr 1b 

do UchwaJy nr XXXł215ł09 

Rady Gminy Walce 

z dnia 24 listopada 2009 r. 
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