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UCHWAIA Nr XXXIXł583łŃ9 

RAŚŹ MIśJSKIśJ W ŚĘBICŹ 

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

w s”rawie ｬMie–scowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego NR 2ł2ŃŃ6 

MIASTA ŚĘBICA, obszar w obrębie ulŁ Mo`cic—iego w Śębicy 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8Ł ustŁ 2 ”kt 5 

ustawy z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

”ozŁ ń59ń, z ”óuniejszymi zmianami), artŁ 2Ń Ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 8Ń, ”ozŁ 7ń7 z ”óuniejszymi zmianami), Rada 
Miejska w Śębicy: 

§ ńŁ ńŁ Po stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu 
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

NR 2/2006 MIASTA ŚĘBICA, obszar w obrębie 
ul. Mo`cickiego, z ustaleniami Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Miasta 
Śębica, ”rzyjętego uchwaJą Nr XLIł32Ńł98 Rady 
Miejskiej w Śębicy z dnia ń6 czerwca ń998rŁ z ”óunŁ 
zmian., 

1)  ”o rozstrzygnięciu o s”osobie roz”atrzenia 
uwag zgJoszonych do projektu planu, 

2)  po rozstrzygnięciu o s”osobie realizacji 
i zasadach finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewących do zadaL 
wJasnych gminy; 

uchwala miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego NR 2ł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar 

w obrębie ulŁ Mo`cickiego, zwany dalej ”lanemŁ 

ŚźIAI I - PRźśPISŹ OGÓLNś 

ROźŚźIAI I ｦ USTALśNIA PORźĄŚKOWś 

§ 2Ł PRźśŚMIOT I źAKRśS UCHWAIY 

1.  Plan NR 2ł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar 
w obrębie ulŁ Mo`cickiego, obejmuje teren w mie`cie 
Śębica o ”owierzchni okŁ 28,47 ha, którego granice 
oznaczone są na rysunku ”lanu stanowiącym zaJącznik 
Nr ń do niniejszej UchwaJyŁ 

2.  Miejscowy plan zagospodarowania 

”rzestrzennego NR 2ł2ŃŃ6 MIASTA ŚĘBICA, obszar 
w obrębie ulŁ Mo`cickiego skJada się z tekstu ”lanu 
stanowiącego tre`ć niniejszej UchwaJy oraz zaJącznika 
Nr 1 - Rysunek ”lanu s”orządzony na ma”ie 
zasadniczej w skali 1:1000; 

3.  źaJączniki do uchwaJy stanowią: 

1) źaJącznik Nr 2 ｦ Rozstrzygnięcie o s”osobie 
roz”atrzenia uwag zgJoszonych do ”rojektu 
planu;* 

2) źaJącznik Nr 3 ｦ Rozstrzygnięcie o s”osobie 
realizacji i zasadach finansowania inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, nalewących 
do zadaL wJasnych gminy;* 

§ 3Ł OBJA_NIśNIA UvYTYCH 
W USTALśNIACH PLANU OKRś_LśK 

1.  Ilekroć w dalszych ”rze”isach jest mowa o: 

1) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
wydzielony liniami rozgraniczającymi, o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagos”odarowania, jeweli z tre`ci niniejszej 
uchwaJy nie wynika inaczej; 

2) terenie inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć 
obszar jednej lub kilku dziaJek ewidencyjnych 
lub ich czę`ci zawierający się w terenie 
przeznaczonym do zainwestowania, 

ograniczonym na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi; 

3) przeznaczeniu podstawowym - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”lanowany rodzaj ”rzeznaczenia 
terenu inwestycji (obejmujący jedną, kilka 
dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ć), 
zgodnie z ustaleniami szczegóJowymi, który 
zajmuje nie mniej niw 55% jego ”owierzchni, 
wraz z elementami zagospodarowania 

uzu”eJniającego i towarzyszącego, związanymi 
bez”o`rednio z funkcją terenu; 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”lanowany rodzaj ”rzeznaczenia 
terenu inwestycji (obejmujący jedną, kilka 
dziaJek ewidencyjnych lub ich czę`ć), zgodnie 
z ustaleniami szczegóJowymi, inny niw 
”odstawowe ”rzeznaczenie terenu, który 
uzu”eJnia ”rzeznaczenie ”odstawowe i z nim nie 
koliduje oraz nie koliduje z innym 

przeznaczeniem dopuszczalnym zrealizowanym 

na terenie inwestycji. Przeznaczenie 

dopuszczalne nie mowe ”rzekroczyć 
45% powierzchni terenu inwestycji 

i lokalizowane jest na zasadach okre`lonych 
w ustaleniach szczegóJowych; 

5) usJugach ”odstawowych - nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi związane z zabez”ieczeniem 
codziennych ”otrzeb mieszkaLców, jak zaku” 
artykuJów s”owywczych, gos”odarstwa 
domowego, ”rasy i ksiąwek, usJugi ty”u 
naprawa obuwia, s”rzętu gos”odarstwa 
domowego, agencja bankowa, pocztowa, 

fryzjer, kosmetyczka it”Ł UsJugi ”odstawowe 
nie obejmują usJug drobnej wytwórczo`ci; 
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6) usJugach —omercy–nych - nalewy ”rzez to 
rozumieć wszystkie usJugi sJuwące zas”okojeniu 
”otrzeb ludno`ci, równiew ”odstawowe, 
nastawione na zysk, z wyjątkiem 
usJug handlowych o ”owŁ s”rzedawy ”owywej 
2000 m2; 

7) drobne– wytwórczo`ci - nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć gos”odarczą związaną 
z ”rodukcją i rzemiosJem ｦ warsztaty 

rzemie`lnicze, nie stwarzającą uciąwliwo`ci dla 
sąsiednich terenów o innej funkcji n”Ł 
mieszkaniowej, usJugowej lub rekreacyjnej; 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalewy ”rzez 
to rozumieć linię w której mowe być 
usytuowana `ciana frontowa budynku lub sJu”y 
podcieni, bez prawa ich przekraczania 

w kierunku linii rozgraniczającej terenuŁ Nie 
dotyczy to elementów architektonicznych 
takich jak: balkon, wspornik, wykusz, gzyms, 

okap dachu, rynna, rura spustowa, podokienniki 

oraz inne detale wystroju architektonicznego, 

nadwieszonych nad terenem; 

9) powierzchni zabudowy - nalewy ”rzez to 
rozumieć ”owierzchnię zabudowy kubaturowej; 

10) ciągach —omuni—acy–nych - nalewy ”rzez to 
rozumieć drogi wewnętrzne i dojazdy oraz 
dostę”no`ć do dziaJki na zasadzie sJuwebno`ci 
drogowe.  

ROźŚźIAI II - USTALENIA DLA WSZYSTKICH 

TśRśNÓW OBJĘTŹCH PLANśM 

§ 4Ł USTALśNIA W źAKRśSIś OCHRONY 
_ROŚOWISKA I KSźTAITOWANIA IAŚU 
PRZESTRZENNEGO 

ńŁ Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu, ”rzy 
zagos”odarowaniu terenów, nalewy uwzględnić zakazy 
i ograniczenia wprowadzone w ustaleniach 

szczegóJowych niniejszej uchwaJy oraz warunki 
ochrony wynikające z ”oJowenia obszaru 
opracowania w obszarze GJównego źbiornika Wód 
Podziemnych Nr 425; 

2. Przy realizacji nowych budynków 
i rozbudowie istniejących obowiązuje uwzględnienie: 

1) wyznaczonych na rysunku planu 

nieprzekraczalnych linii zabudowy; 

2) nieprzekraczalnych linii zabudowy od 

istniejących dróg ”ublicznych zlokalizowanych 
w odlegJo`ci 6 metrów od krawędzi jedni; 

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy od nowo 

”rojektowanych dróg ”ublicznych 
zlokalizowanych w odlegJo`ci  
4 metrów od linii rozgraniczającej drogi; 

4) nie”rzekraczalnych linii zabudowy od dróg 
wewnętrznych, zlokalizowanych w odlegJo`ci 
4 metrów od linii rozgraniczającej drogi; 

5) stref technicznych od sieci energetycznych; 

3Ł Na obszarze objętym ustaleniami planu 

obowiązuje zakaz realizacji obiektów handlowych 
o ”owierzchni o ”owŁ s”rzedawy ”owywej 4ŃŃ m2, za 

wyjątkiem terenu oznaczonego na rysunku ”lanu 
symbolem ńŃŁ MNłU, dla którego obowiązuje zakaz 
realizacji obiektów handlowych o ”owierzchni o ”owŁ 
s”rzedawy ”owywej 2ŃŃŃ m2; 

4Ł Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu 
obowiązuje zakaz realizacji wzdJuw dróg ”ublicznych 
ogrodzeL z wy”eJnieniami z ”refabrykowanych 
elementów betonowych oraz szczelnych, w tym z ”Jyt 
betonowych; 

5Ł Utrzymuje się jako tymczasowe - 

dotychczasowe uwytkowanie terenów i obiektów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnie 

z przeznaczeniem ustalonym w niniejszym planie; 

6Ł Na obszarze objętym ustaleniami ”lanu 
obowiązuje ochrona urządzeL melioracji wodnych 
szczegóJowych; 

7. W zakresie ochrony ”rzed haJasem, 
obowiązuje ”rzestrzeganie do”uszczalnych warto`ci 
haJasu w `rodowisku dla terenów oznaczonych 
symbolami: 

1) MN - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

2) MN/U - jak dla terenów mieszkaniowo ｦ 

usJugowych; 

8Ł Obowiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla 
których wymagane jest obligatoryjne s”orządzenie 
ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na 
`rodowisko; 

9Ł Obowiązuje zakaz realizacji ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla 
których mowe być wymagane s”orządzenie ra”ortu 
o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowisko, 
z wyJączeniem terenów ńŁ P i 2Ł P oraz za wyjątkiem 
tych, dla których ”rze”rowadzona ”rocedura oceny 
oddziaJywania na `rodowisko, w trakcie której 
s”orządzono ra”ort o oddziaJywaniu na `rodowisko, 
wykazaJa brak niekorzystnego w”Jywu na `rodowisko; 

1. W wy”adku wdrowenia ”rocedury 
scalania dziaJek w terenach ”rzeznaczonych ”od 
zainwestowanie kubaturowe, obowiązek 
przestrzegania zasad okre`lonych w ustaleniach 

ust. ńń i ustaleL szczegóJowych niniejszego ”lanu dla 
wydzielonych terenów; 

ńŃŁ Ustala się nastę”ujące zasady i warunki 
”odziaJu nieruchomo`ci w terenach ”rzeznaczonych 
pod zainwestowanie: 

1) Śo”uszcza się zmianę konfiguracji dziaJek 
(scalenia i podziaJy) w dostosowaniu do ich 
”rzeznaczenia okre`lonego w niniejszym ”lanie; 

2) Śla nowo wydzielanych dziaJek, z zastrzeweniem 
pkt 4, w terenach oznaczonych symbolami MN, 

za wyjątkiem terenu oznaczonego symbolem 

1. MN, obowiązuje: 
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a) dla zabudowy wolnostojącej - powierzchnia nie 

mniejsza niw 6ŃŃ m2 i minimalna szeroko`ć 
frontu dziaJek - nie mniejsza niw 2Ń metrów; 

b) dla zabudowy bliuniaczej - powierzchnia nie 

mniejsza niw 4ŃŃ m2 i minimalna szeroko`ć 
frontu dziaJek nie mniejsza niw ń6 metrów; 

3) Dla nowo wydzielanych dziaJek, z zastrzeweniem 
pkt 4, w terenach oznaczonych symbolami 

1. MN, obowiązuje ”owierzchnia nie mniejsza 
niw 8ŃŃ m2 i minimalna szeroko`ć frontu dziaJek 
od strony drogi oznaczonej symbolem 1. KDl - 

nie mniejsza niw 25 metrów; 

4) Śo”uszcza się zmniejszenie wwŁ wielko`ci 
dziaJek jedynie w wy”adku, gdy w wyniku 
”odziaJu danej dziaJki, do osiągnięcia minŁ 
”owierzchni okre`lonej w ”lanie dla 
”oszczególnych terenów ”rzeznaczonych ”od 
zainwestowanie, brakuje nie więcej niw 
10% powierzchni; 

5) Śo”uszcza się ”odziaJy związane z ”o”rawą 
mowliwo`ci zagos”odarowania istniejących 
dziaJek tjŁ ”owiększeniem ich ”owierzchni, 
za”ewnieniem dojazdów i doj`ćŁ W terenach 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 

do”uszcza się wtórny ”odziaJ dziaJki 
zainwestowanej celem wydzielenia dziaJki 
normatywnej zgodnie z ustaleniami 

szczegóJowymi ”lanu, wyJącznie wtedy, gdy 
”ozostaJa zainwestowana czę`ć dziaJki nie 
będzie mniejsza niw 4ŃŃ m2; 

6) Obowiązek ”rowadzenia linii ”odziaJu na dziaJki, 
”rosto”adle do linii rozgraniczających drogi 
publiczne, z tolerancją do 250 w obie strony.  

§ 5Ł USTALENIA W ZAKRESIE 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 

ńŁ Śo”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę 
obiektów budowlanych infrastruktury technicznej; 

2Ł Obowiązuje uwzględnienie ”rzy rozbudowie 
istniejących budynków oraz realizacji nowych 
”rzebiegu obiektów sieciowych infrastruktury 
technicznej a takwe ich stref; 

3Ł Śo”uszcza się lokalizację nowych obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej niezbędnych 
dla obsJugi terenów ”rzeznaczonych ”od 
zainwestowanie, w liniach rozgraniczających dróg oraz 
w terenach zainwestowanych i zieleni, chyba, we 
ustaleniami ”lanu dla tych terenów w”rowadzono 
zakaz ich lokalizacjiŁ Obowiązuje zakaz lokalizacji 
”rzesyJowych linii elektroenergetycznych o na”ięciu 
ńńŃ kV i większym, gazociągów wysokiego ci`nienia 
oraz ”rzesyJowych wodociągów magistralnych 
o ”rzekroju większym niw Ø 3ŃŃ i kolektorów 
kanalizacji sanitarnej o ”rzekroju większym niw Ø 4ŃŃ; 

4. W za—resie zao”atrzenia terenów w wodę: 

1) źao”atrzenie w wodę z miejskiej sieci 
wodociągowej zlokalizowanej w ulicy 
Mo`cickiego, siecią rozdzielczą o ”rzekroju nie 
mniejszym niw Ø 4Ń; 

2) Przy rozbudowie sieci wodociągowej oraz 
budowie nowej o ”rzekroju nie mniejszym niw 
Ø ń25 obowiązuje uwzględnienie realizacji 
hydrantów zewnętrznych za”ewniających 
od”owiednią ilo`ć wody do gaszenia ”owarówŁ  

5Ł W za—resie od”rowadzenia `cie—ów 
sanitarnych: 

1) Śocelowo obowiązuje od”rowadzenie `cieków 
sanitarnych ze wszystkich terenów 
”rzeznaczonych ”od zainwestowanie siecią 
kanalizacji sanitarnej o przekroju nie mniejszym 

niw Ø ń6Ń, ”oJączoną z istniejącą siecią 
kanalizacji w ulicy Mo`cickiego na biologiczną 
komunalną oczyszczalnię `cieków w Śębicy; 

2) Do czasu zrealizowania kanalizacji sanitarnej, 

dopuszcza się gromadzenie `cieków 
w zbiornikach bezod”Jywowych na nieczysto`ci 
ciekJe, z okresowym ich o”równianiem 
i obowiązkowym wywozem na oczyszczalnię 
`ciekówŁ Po zrealizowaniu kanalizacji sanitarnej, 
nalewy do niej ”odJączyć istniejące obiekty, 
a istniejące zbiorniki zlikwidować lub trwale 
wyJączyć z systemu kanalizacyjnego; 

3) Obowiązek realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

i deszczowej jako rozdzielczych.  

6Ł W za—resie od”rowadzenia wód o”adowych: 

1) Śo”uszcza się ”rzebudowę kanalizacji 
deszczowej oraz rowów odwadniających; 

2) Śo”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych 
poprzez realizację nowych sieci o ”rzekroju nie 
mniejszym niw Ø 3ŃŃ ”oJączonych z istniejącą 
siecią w ulicy Mo`cickiego lub ”o”rzez rowy 
odwadniające do cieków wodnych oraz do 
gruntu; 

7Ł W za—resie s—Jadowania od”adów: 

1) W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

obowiązują zasady utrzymania czysto`ci 
i ”orządku na terenie Miasta Śębica ustalone 
w Planie Gospodarki Odpadami.  

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

1) źao”atrzenie w gaz odbywać się będzie siecią 
rozdzielczą nisko i `rednio”ręwną o ”rzekroju nie 
mniejszym niw Ø 32, ”oJączoną z istniejącą 
siecią w ulicy Mo`cickiego; 

2) Śo”uszcza się korzystanie z alternatywnych 
uródeJ gazu, w tym zbiorników na gaz ”JynnyŁ 

9Ł W za—resie zao”atrzenia terenów w cie”Jo: 

1) źao”atrzenie w cie”Jo odbywać się będzie na 
bazie kotJowni indywidualnych; 

2) Obowiązuje zakaz stosowania ”aliw o wysokiej 
emisji zanieczyszczeL; 
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ńŃŁ W za—resie zao”atrzenia terenów w energię 
ele—tryczną: 

1) Śostawa energii elektrycznej siecią niskich 
na”ięć ”o”rzez stacje transformatorowe; 

2) Śo”uszcza się realizację stacji 
transformatorowych na dziaJkach o ”owierzchni 
nie większej niw ń2Ń m2 w zalewno`ci od 
potrzeb, na terenach wyznaczonych pod 

zainwestowanie; 

3) Śo”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę sieci 
elektroenergetycznych niskich i `rednich na”ięć, 
w tym kablowanie istniejących sieci 
napowietrznych; 

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

1) Obowiązuje realizacja sieci telekomunikacyjnych 
za ”omocą kanalizacji teletechnicznej, ”rzyJączy 
kablowych ziemnych i innych dostę”nych 
rozwiązaL; 

2) Obowiązuje zakaz lokalizacji nowych stacji 

bazowych telefonii komórkowej, stacji 
nadawczych radiowych i telewizyjnych, stacji 

radiolokacyjnych i innych emitujących fale 
elektromagnetyczne.  

12. W zakresie komunikacji: 

1) Śo”uszcza się rozbudowę i ”rzebudowę 
istniejących dróg wewnętrznych oraz dojazdów 
wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 

2) Śo”uszcza się ”rzy ”rzebudowie i rozbudowie 
dróg oraz realizacji nowych, realizację `ciewek 
rowerowych w liniach rozgraniczających dróg; 

3) Śo”uszcza się realizację ciągów s”acerowych 

wyznaczonych i niewyznaczonych na rysunku 

”lanu o szeroko`ci nie większej niw3 m; 

ŚźIAI II - - PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

ROźŚźIAI I. - USTALENIA PLANU DLA 

TśRśNÓW PRZYRODNICZYCH 

§ 6Ł USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW WÓŚ 
I ZIELENI 

ńŁ Tereny wód `ródlądowych ”Jynących (potok 

Budzisz) z zielenią towarzysząca, oznaczone 
symbolem 1. WS/ZI ｦ pow. 0,61 ha.  

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Śo”uszcza się techniczne umocnienia brzegów 
cieku wodnego w zakresie wynikającym 
z realizacji zadaL związanych z utrzymaniem 

wód oraz ochroną ”rzeciw”owodziową; 

2) Śo”uszcza się realizację wjazdu ”ublicznego 
z ulicy Mo`cickiegoŁ 

2. Tereny rowu melioracyjnego, oznaczone 

symbolem 2. WS ｦ pow. 0,08 ha. 

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Obowiązek ochrony i utrzymania rowu.  

3. Tereny zieleni, oznaczone symbolem 1. ZI ｦ 

pow. 0,03 ha, 2. ZI ｦ pow. 0,36 ha, 3. ZI ｦ pow. 

0,09 ha. Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Obowiązuje zakaz budowy obiektów, za 
wyjątkiem obiektów budowlanych infrastruktury 

technicznej; 

2) Dopuszcza się realizację zieleni niskiej 
i wysokiej, za wyjątkiem terenu oznaczonego 
symbolem 3Ł źIŁ Śo nasadzeL wskazanym jest 
stosowanie w szczególno`ci gatunków 
zimozielonych; 

3) Śo”uszcza się lokalizację reklam i tablic 
informacyjnych; 

4) Obowiązuje zakaz realizacji obiektów 
tymczasowych.  

ROźŚźIAI II. - USTALENIA PLANU DLA 

TśRśNÓW OSIśŚLśKCźŹCH 

§ 7Ł USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW źABUŚOWY 
MIESZKANIOWEJ 

1. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone symbolem 1. MN ｦ 

pow. 1,34 ha, 2. MN ｦ pow. 4,96 ha, 3. MN ｦ pow. 

2,00 ha, 4. MN ｦ pow. 3,10 ha, 5. MN ｦ pow. 

0,70 ha, 6. MN ｦ pow. 0,80 ha, 7. MN ｦ pow. 

0,35 ha, 7a. MN ｦ pow. 0,65 ha, 8. MN ｦ pow. 

1,73 ha.  

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe - budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi ”odstawowe, realizowane jako 
wbudowane; 

b) obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 

drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, obiekty 

i urządzenia maJej architektury ; 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju 

usJug za wyjątkiem wymienionych w ”unkcie 2; 

4) Iączna ”owierzchnia zabudowy na wydzielonej 
dziaJce lub terenie inwestycji nie mowe 
”rzekroczyć 3Ń% ich ”owierzchni; 

5) Przy ”rzebudowie istniejących obiektów 
obowiązuje: 

a) stosowanie miejscowych materiaJów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu 

detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 

tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów 
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach 

sidingu z tworzyw; 
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b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje 
stosowanie kolorów ”astelowych; 

c) stosowanie kolorystyki ”okrycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty); 

6) Obowiązują nastę”ujące zasady realizacji 
nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych oraz odbudowy, rozbudowy 

lub nadbudowy istniejących budynków 
mieszkalnych, we wszystkich terenach 

oznaczonych symbolami od 1. MN do 8. MN: 

a) realizacja budynków w zabudowie 
wolnostojącejŁ W wy”adku, gdy szeroko`ć 
dziaJki wynosi ń6 m i ”oniwej do”uszcza się 
zabudowę bliuniaczą, w granicy dziaJki; 

b) do”uszcza się lokalizację obiektów 
wolnostojących w odlegJo`ci ń,5 m od dJuwszej 
granicy dziaJki w wy”adku, gdy szeroko`ć 
dziaJki wynosi ń6 m i ”oniwej; 

a) kubatura budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego do 1200 m3. Do ww. kubatury 

nie wlicza się kubatury dobudowanego budynku 
gos”odarczego, garawowego lub czę`ci 
kubatury budynku przeznaczonej dla ww. 

przeznaczenia; 

b) realizacja budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych do trzech kondygnacji 

nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

i wysoko`ci w kalenicy do ń2 metrów nad 
”oziom istniejącego terenu; 

c) ”rzy realizacji nowych budynków oraz 
nadbudowie budynków obowiązek realizacji 
dachów jako dwus”adowych lub 
wielopoJaciowych o kącie nachylenia gJównych 
”oJaci ”omiędzy 250 ｦ 450 i kolorystyce 

”okrycia ”oJaci dachowych, takiej jak 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 
czarny matowy, ciemnozielony lub naturalnej 

dachówki (kolor ceglasty); 

d) ”rzy rozbudowie budynków do”uszcza się 
realizację dachów jako dwus”adowych, 
cztero”oJaciowych lub wielo”oJaciowych 
o kącie nachylenia gJównych ”oJaci ”omiędzy 
250 ｦ 450 oraz jednos”adowych o kącie 
nachylenia ”oJaci od ńŃ0 do 450 i kolorystyce 

”okrycia ”oJaci dachowych, takiej jak 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 
czarny matowy, ciemnozielonyŁ Obowiązuje 
zakaz realizacji dachów ”Jaskich; 

e) obowiązuje zakaz ”rzesuwania gJównych ”oJaci 
dachowych w ”Jaszczyunie ”ionowejŁ 
Śo”uszcza się otwarcia dachowe w formie 
lukarn. Szeroko`ć jednej lukarny liczona 

w najszerszym jej miejscu, nie mowe 
”rzekroczyć ńł2 dJugo`ci caJej ”oJaci dachowejŁ 
Iączna szeroko`ć lukarn nie mowe ”rzekroczyć 

2ł3 dJugo`ci caJej ”oJaci dachowejŁ źakaz 
realizacji dachów namiotowych; 

f) dostosowanie architektury budynków do 

lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 

miejscowych materiaJów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 

(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 

kamieniarki oraz wyrobów kowalskichŁ źakaz 
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; 

g) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje 
stosowanie kolorów ”astelowych; 

7) Śo”uszcza się lokalizację ”arterowych 
budynków gos”odarczych i garawy z ”oddaszem 
uwytkowym, realizowanych jako wolnostojące 
lub dobudowane do mieszkalnych, przy czym 

w terenie 1. MN ich powierzchnia zabudowy nie 

mowe ”rzekroczyć 5Ńm2Ł Wysoko`ć budynków 
nie mowe ”rzekroczyć w kalenicy 
wysoko`ci 7 metrów nad ”oziom istniejącego 
terenu, a terenie 1. MN ｦ 5 mŁ Obowiązuje 
realizacja dachów jako dwuspadowych, 

cztero”oJaciowych lub wielo”oJaciowych oraz 
w wy”adku garawy dobudowanych do 
budynków mieszkalnych dachów 
jednos”adowych, o kącie nachylenia ”oJaci 
”omiędzy 2Ń0 ｦ 450 i kolorystyce pokrycia 

”oJaci dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 
ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty)Ł W wy”adku realizacji budynków jako 
wolnostojących obowiązuje zakaz ”rzesuwania 
w ”ionie ”oJaci dachowych o ws”ólnej kalenicy 
i realizacji ”oJaci dachowych o równym kącie 
nachylenia; 

8) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niw 35% ”owierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji; 

9) Śostę” do terenów z wyznaczonych na rysunku 
”lanu dróg ”ublicznych oraz ”o”rzez 
wewnętrzne ciągi komunikacyjne wyznaczone 

i nie wyznaczone na rysunku planu; 

10) Realizacja nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe na 

kawdej dziaJce na której realizowany będzie 
budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. 

miejsc postojowych wlicza się ń-no miejsce 

w garawuŁ Realizacja dodatkowo nie mniej niw 
2 miejsc ”ostojowych na kawdej dziaJce, na 
której będzie realizowana funkcja usJugowaŁ Śo 
ww. miejsc postojowych w zabudowie, 

w której będą realizowane usJugi wlicza się 
miejsca w garawuŁ  

2. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usJug komercyjnych, oznaczone 

symbolami 9. MN/U ｦ pow. 0,42 ha, 10. MN/U ｦ 

pow. 1,67 ha.  

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 
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1) Przeznaczenie podstawowe - budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne i usJugi 
komercyjne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi ”odstawowe, realizowane jako 

wbudowane; 

b) usJugi komercyjne, realizowane jako budynki 
wolnostojące lub dobudowane do budynku 
mieszkalnego jednorodzinnego; 

c) drobna wytwórczo`ć nie zakJócająca funkcji 
mieszkaniowej; 

d) obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 

drogi wewnętrzne, miejsca postojowe, obiekty 

i urządzenia maJej architektury; 

3) Śo”uszcza się lokalizację czę`ci mieszkalnej 

o powierzchni uwytkowej nie większej niw 
100 m2, jako wbudowanej w budynki 

usJugowe; 

4) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego rodzaju 
usJug za wyjątkiem wymienionych w ”unkcie 
1 i 2; 

5) Iączna ”owierzchnia zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na wydzielonej dziaJce lub 
terenie inwestycji nie mowe ”rzekroczyć 
30% ich powierzchni, a powierzchnia 

zabudowy usJugowej na wydzielonej dziaJce lub 
terenie inwestycji nie mowe ”rzekroczyć 
50% ich powierzchni; 

6) Przy ”rzebudowie istniejących obiektów 
obowiązuje: 

a) stosowanie miejscowych materiaJów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu 

detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 

tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów 
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach 

sidingu z tworzyw; 

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje 
stosowanie kolorów ”astelowych; 

c) stosowanie kolorystyki ”okrycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty); 

7) Obowiązują nastę”ujące zasady realizacji 
nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych i usJugowych oraz odbudowy, 
rozbudowy lub nadbudowy istniejących 
budynków mieszkalnych: 

a) realizacja budynków w zabudowie 
wolnostojącej lub zwartej ｦ bliuniaczej 
i szeregowej; 

b) nie”rzekraczalna linia zabudowy od terenów 
oznaczonych symbolem 1. KK, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi; 

c) kubatura budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego do 1200 m3, a usJugowego do 
2500 m3Ł Śo wwŁ kubatury nie wlicza się 
kubatury dobudowanego budynku 

gos”odarczego, garawowego lub czę`ci 
kubatury budynku przeznaczonej dla w/w 

przeznaczenia; 

d) realizacja budynków do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

i wysoko`ci w kalenicy do ń5 metrów nad 
”oziom istniejącego terenu; 

e) obowiązek realizacji dachów jako 
dwus”adowych lub wielo”oJaciowych o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci ”omiędzy 250 ｦ 450 

i kolorystyce ”okrycia ”oJaci dachowych, takiej 
jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 
grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony lub 

naturalnej dachówki (kolor ceglasty); 

f) ”rzy rozbudowie budynków do”uszcza się 
realizację dachów jako jednos”adowych, 
dwus”adowych, cztero”oJaciowych lub 
wielo”oJaciowych o kącie nachylenia gJównych 
”oJaci do 450 i kolorystyce ”okrycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielonyŁ Obowiązuje zakaz realizacji 
dachów ”Jaskich; 

g) obowiązuje zakaz ”rzesuwania w ”ionie ”oJaci 
dachowych o ws”ólnej kalenicyŁ Śo”uszcza się 
otwarcia dachowe w formie lukarnŁ Szeroko`ć 
jednej lukarny liczona w najszerszym jej 

miejscu, nie mowe ”rzekroczyć ½ dJugo`ci caJej 
”oJaci dachowejŁ Iączna szeroko`ć lukarn nie 
mowe ”rzekroczyć 2ł3 dJugo`ci caJej ”oJaci 

dachowejŁ źakaz realizacji dachów 
namiotowych; 

h) dostosowanie architektury budynków do 
lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 

miejscowych materiaJów elewacyjnych 
i charakterystycznego dla regionu detalu 

(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 

kamieniarki oraz wyrobów kowalskichŁ źakaz 
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; 

i) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje 
stosowanie kolorów ”astelowych; 

8) Śo”uszcza się lokalizację ”arterowych 
budynków gos”odarczych i garawy z ”oddaszem 
uwytkowym, realizowanych jako wolnostojące 
lub dobudowane do mieszkalnychŁ Wysoko`ć 
budynków nie mowe ”rzekroczyć w kalenicy 
wysoko`ci 7 metrów nad ”oziom istniejącego 
terenuŁ Obowiązuje realizacja dachów jako 
dwuspadowych, cztero”oJaciowych lub 
wielo”oJaciowych oraz w wy”adku garawy 
dobudowanych do budynków mieszkalnych 
dachów jednos”adowych, o kącie nachylenia 
”oJaci ”omiędzy 2Ń0 ｦ 450 i kolorystyce 

”okrycia ”oJaci dachowych, takiej jak 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 

czarny matowy, ciemnozielony lub naturalnej 

dachówki (kolor ceglasty)Ł W wy”adku realizacji 
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budynków jako wolnostojących obowiązuje 
zakaz ”rzesuwania w ”ionie ”oJaci dachowych 
o ws”ólnej kalenicy i realizacji ”oJaci 
dachowych o równym kącie nachylenia; 

9) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niw 35% ”owierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji ”rzy realizacji 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 

i 2Ń% ”rzy realizacji budownictwa usJugowego; 

10) Śostę” do terenów z wyznaczonych na rysunku 

”lanu dróg ”ublicznych oraz ”o”rzez 
wewnętrzne ciągi komunikacyjne wyznaczone 
i nie wyznaczone na rysunku planu; 

11) Realizacja nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe na 

kawdej dziaJce na której realizowany będzie 
budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. 

miejsc postojowych wlicza się ń-no miejsce 

w garawuŁ Realizacja dodatkowo nie mniej niw 
2 miejsc ”ostojowych na kawdej dziaJce, na 
której będzie realizowana funkcja usJugowaŁ Śo 
ww. miejsc postojowych w zabudowie, 

w której będą realizowane usJugi wlicza się 
miejsca w garawuŁ  

12) Śla zabudowy usJugowej obowiązuje realizacja, 
nie mniej niw 3 miejsca ”ostojowełńŃŃ m2 pow. 

uwytkowejŁ  

3. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usJug komercyjnych, oznaczone 
symbolami 11. MN/U ｦ pow. 0,35 ha, 12. MN/U ｦ 

pow. 0,68 ha.  

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe - budownictwo 

mieszkaniowe jednorodzinne i usJugi 
komercyjne; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usJugi ”odstawowe, realizowane jako 
wbudowane; 

b) obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 

drogi wewnętrzne, miejsca ”ostojowe, obiekty 
maJej architektury; 

3) Obowiązuje zakaz lokalizacji wszelkiego 

rodzaju usJug za wyjątkiem wymienionych 
w punkcie 1 i 2; 

4) Iączna ”owierzchnia zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej na wydzielonej dziaJce lub 
terenie inwestycji nie mowe ”rzekroczyć 
30% ich powierzchni, a powierzchnia 

zabudowy usJugowej na wydzielonej dziaJce lub 
terenie inwestycji nie mowe ”rzekroczyć 
50% ich powierzchni; 

5) Przy ”rzebudowie istniejących obiektów 
obowiązuje: 

a) stosowanie miejscowych materiaJów 
elewacyjnych i charakterystycznego dla regionu 

detalu (gzymsy, obramienia okienne itp.), 

tradycyjnej kamieniarki oraz wyrobów 
kowalskich. Zakaz stosowania na elewacjach 

sidingu z tworzyw; 

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje 
stosowanie kolorów ”astelowych; 

c) stosowanie kolorystyki ”okrycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielony lub naturalnej dachówki (kolor 
ceglasty); 

6) Obowiązują nastę”ujące zasady realizacji 
nowych budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych i usJugowych: 

a) realizacja budynków w zabudowie 
wolnostojącej lub zwartej ｦ bliuniaczej 
i szeregowej; 

b) kubatura budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego do 1200 m3, a usJugowego do 
2500 m3. Śo wwŁ kubatury nie wlicza się 
kubatury dobudowanego budynku 

gos”odarczego, garawowego lub czę`ci 
kubatury budynku przeznaczonej dla w/w 

przeznaczenia; 

c) realizacja budynków do trzech kondygnacji 
nadziemnych, w tym jedna w poddaszu 

i wysoko`ci w kalenicy do ń5 metrów nad 
”oziom istniejącego terenu; 

d) obowiązek realizacji dachów jako 
dwus”adowych lub wielo”oJaciowych o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci ”omiędzy 250 ｦ 450 

i kolorystyce ”okrycia ”oJaci dachowych, takiej 
jak ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, 
grafitowy, czarny matowy, ciemnozielony lub 

naturalnej dachówki (kolor ceglasty); 

e) ”rzy rozbudowie budynków do”uszcza się 
realizację dachów jako jednos”adowych, 
dwus”adowych, cztero”oJaciowych lub 
wielo”oJaciowych o kącie nachylenia gJównych 
”oJaci do 450 i kolorystyce ”okrycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, czarny matowy, 
ciemnozielonyŁ Obowiązuje zakaz realizacji 
dachów ”Jaskich; 

f) obowiązuje zakaz ”rzesuwania w ”ionie ”oJaci 
dachowych o ws”ólnej kalenicyŁ Śo”uszcza się 
otwarcia dachowe w formie lukarnŁ Szeroko`ć 
jednej lukarny liczona w najszerszym jej 

miejscu, nie mowe ”rzekroczyć ½ dJugo`ci caJej 
”oJaci dachowejŁ Iączna szeroko`ć lukarn nie 
mowe ”rzekroczyć 2ł3 dJugo`ci caJej ”oJaci 
dachowejŁ źakaz realizacji dachów 
namiotowych; 

g) dostosowanie architektury budynków do 
lokalnych tradycji budowlanych oraz stosowanie 

miejscowych materiaJów elewacyjnych 

i charakterystycznego dla regionu detalu 

(gzymsy, obramienia okienne itp.), tradycyjnej 
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kamieniarki oraz wyrobów kowalskichŁ źakaz 
stosowania na elewacjach sidingu z tworzyw; 

h) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje 
stosowanie kolorów ”astelowych; 

7) Śo”uszcza się lokalizację ”arterowych 
budynków gos”odarczych i garawy z ”oddaszem 
uwytkowym, realizowanych jako wolnostojące 
lub dobudowane do mieszkalnychŁ Wysoko`ć 
budynków nie mowe ”rzekroczyć w kalenicy 
wysoko`ci 7 metrów nad ”oziom istniejącego 
terenuŁ Obowiązuje realizacja dachów jako 
dwus”adowych, cztero”oJaciowych lub 
wielo”oJaciowych oraz w wy”adku garawy 
dobudowanych do budynków mieszkalnych 
dachów jednos”adowych, o kącie nachylenia 
”oJaci ”omiędzy 2Ń0 ｦ 450 i kolorystyce 

”okrycia ”oJaci dachowych, takiej jak 
ciemnoczerwony, ciemnobrązowy, grafitowy, 
czarny matowy, ciemnozielony lub naturalnej 

dachówki (kolor ceglasty)Ł W wy”adku realizacji 
budynków jako wolnostojących obowiązuje 
zakaz ”rzesuwania w ”ionie ”oJaci dachowych 
o ws”ólnej kalenicy i realizacji ”oJaci 
dachowych o równym kącie nachylenia; 

8) Obowiązuje zachowanie terenów biologicznie 
czynnych nie mniejszych niw 35% ”owierzchni 
dziaJki lub terenu inwestycji ”rzy realizacji 
budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego 

i 2Ń% ”rzy realizacji budownictwa usJugowego; 

9) Śostę” do terenów z drogi ”ublicznej oraz 
”o”rzez wewnętrzne ciągi komunikacyjne 

wyznaczone i nie wyznaczone na rysunku 

planu; 

10) Realizacja nie mniej niw 2 miejsca ”ostojowe na 

kawdej dziaJce na której realizowany będzie 
budynek mieszkalny jednorodzinny. Do ww. 

miejsc postojowych wlicza się ń-no miejsce 

w garawuŁ Realizacja dodatkowo nie mniej niw 
2 miejsc ”ostojowych na kawdej dziaJce, na 
której będzie realizowana funkcja usJugowaŁ Śo 
ww. miejsc postojowych w zabudowie, 

w której będą realizowane usJugi wlicza się 
miejsca w garawuŁ  

11) Śla zabudowy usJugowej obowiązuje realizacja, 
nie mniej niw 3 miejsca ”ostojowełńŃŃ m2 pow. 

uwytkowejŁ  

§ 8Ł USTALśNIA ŚLA TśRśNÓW źABUŚOWY 
TECHNICZNO - PRODUKCYJNEJ 

1. Tereny zabudowy techniczno - produkcyjnej, 

oznaczone symbolami: 1. P ｦ pow. 4,33 ha, 2. P ｦ 

pow. 0,46 ha.  

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Przeznaczenie podstawowe terenu ｦ produkcja 

”rzemysJowa i drobna wytwórczo`ć; 

2) Przeznaczenie dopuszczalne terenu ｦ usJugi 
komercyjne, magazynowanie i skJadowanie, 

obiekty budowlane infrastruktury technicznej, 

miejsca postojowe; 

3) Dopuszcza się realizację budynków jako 
wolnostojących lub zblokowanych, ”rzy 
uwzględnieniu ustaleL ”ktŁ 5; 

4) Powierzchnia zabudowy nie mowe ”rzekroczyć 
50% powierzchni terenu inwestycji; 

5) Obowiązuje realizacja budynków jako niskich 
w rozumieniu prawa budowlanego oraz: 

a) realizacja dachów o kolorystyce ”okrycia ”oJaci 
dachowych, takiej jak ciemnoczerwony, 

ciemnobrązowy, grafitowy, ciemnozielony; 

b) zakaz stosowania agresywnej kolorystyki 

elewacji i intensywnych kolorówŁ Obowiązuje 
stosowanie kolorów ”astelowych; 

6) Obowiązuje realizacja zabez”ieczeL `rodowiska 
wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami; 

7) Obowiązuje uwzględnienia terenów biologicznie 
czynnych na powierzchni nie mniejszej niw 
20% ”owierzchni dziaJki; 

8) Śostę” do terenu z drogi publicznej ｦ 

ul. Mo`cickiego, wjazdem publicznym przez 

potok Budzisz; 

9) Na stanowiskach postojowych, placach 

magazynowych i drogach wewnętrznych 
obowiązuje realizacja szczelnych nawierzchni; 

10) Realizacja nie mniej niw 2Ń miejsc ”ostojowych 
na100 zatrudnionych.  

ROźŚźIAI III. - USTALENIA PLANU DLA 

TśRśNÓW KOMUNIKACJI. 

§ 9Ł USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW ŚRÓG 

1. Tereny komunikacji, oznaczone symbolem: 

1. KDz ｦ pow. 0,52 ha.  

źagos”odarowanie terenów realizowane będzie 
na nastę”ujących zasadach: 

1) Teren lokalizacji drogi publicznej klasy zbiorczej 

o szeroko`ci w liniach rozgraniczających 2Ń m 

i jej elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 7 m; 

b) chodniki; 

c) przystanki komunikacji miejskiej realizowane 

w wydzielonych zatokach; 

d) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi; 

2) Śo”uszcza się w liniach rozgraniczających drogi 
lokalizację sieci infrastruktury technicznej, 
niezbędnych dla obsJugi terenów 
przeznaczonych pod zainwestowanie, 

”oJowonych ”oza obszarem objętym ”lanem; 
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3) W wypadku realizacji nowych sieci 

infrastruktury technicznej nie związanych 
z funkcjonowaniem drogi, obowiązek ich 
realizacji ”oza terenem jezdni, z wyjątkiem 
”rzekroczeL ”o”rzecznych jezdni; 

4) Śo”uszcza się realizację zieleni urządzonej 
w liniach rozgraniczających drogi; 

5) Śo”uszcza się realizację ogrodzeL w linii 
rozgraniczającej drogi; 

6) Śo”uszcza się realizację obiektów i urządzeL 
zabez”ieczających tereny sąsiednie ”rzed 
”onadnormatywnym haJasem, w tym ”asów 
zieleni.  

2. Tereny komunikacji ｦ drogi publiczne klasy 

lokalnej oznaczone symbolami: 1. KDl ｦ pow. 

0,47 ha.  

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Teren ”rzeznaczony dla lokalizacji dróg 
publicznych klasy lokalnej o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających ń2 m i jej 
elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 5,0 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i obsJugą 
ruchu; 

2) W wy”adku realizacji nowych obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej, 

obowiązek ich realizacji ”oza terenem jezdniŁ  

3) Śo”uszcza się realizację zieleni urządzonej 
w liniach rozgraniczających drogiŁ  

3. Tereny komunikacji ｦ drogi publiczne klasy 

dojazdowej oznaczone symbolami: 1. KDd ｦ pow. 

0,92 ha. Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Teren ”rzeznaczony dla lokalizacji dróg 
publicznych klasy dojazdowej o szeroko`ci 
w liniach rozgraniczających ńŃ m i jej 
elementów, takich jak: 

a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 4,5 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i obsJugą 
ruchu; 

2) W wypadku realizacji nowych obiektów 
budowlanych infrastruktury technicznej, 

obowiązek ich realizacji ”oza terenem jezdniŁ  

3) Śo”uszcza się realizację zieleni urządzonej 
w liniach rozgraniczających drogiŁ  

 

4. Tereny komunikacji ｦ drogi wewnętrzne 
oznaczone symbolami: 1. KDw ｦ pow. 0,11 ha, 

2. KDw ｦ pow. 0,09 ha, 3. KDw ｦ pow. 0,09 ha, 

4. KDw ｦ pow. 0,09 ha.  

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagos”odarowania terenów: 

1) Teren ”rzeznaczony dla lokalizacji dróg 
wewnętrznych o szeroko`ci w liniach 
rozgraniczających 8 m i ich elementów takich 
jak: 

a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 3,5 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i obsJugą 
ruchu.  

5. Tereny komunikacji ｦ droga wewnętrzna 
oznaczona symbolem 8. KDw ｦ pow. 0,44 ha. 

Obowiązują nastę”ujące zasady zagos”odarowania 
terenów: 

1) Teren ”rzeznaczony dla lokalizacji dróg 
wewnętrznych o szeroko`ci w liniach 
rozgraniczających 6 m i ich elementów takich 
jak: 

a) jezdnia o szeroko`ci nie mniejszej niw 3,5 m; 

b) chodniki; 

c) obiekty budowlane i urządzenia techniczne 
związane z funkcjonowaniem drogi i obsJugą 
ruchu.  

6. Tereny komunikacji ｦ ciągi ”ieszo - jezdne 

oznaczone symbolami: 5. KDw ｦ pow. 0,07 ha, 

6. KDw ｦ pow. 0,04 ha, 7. KDw ｦ pow. 0,07 ha.  

Obowiązują nastę”ujące zasady 
zagospodarowania terenów: 

1) Teren ”rzeznaczony dla lokalizacji ciągów 
pieszo - jezdnych o szeroko`ci w liniach 
rozgraniczających 5 m; 

2) Realizacja ”lacu manewrowego na zakoLczeniu 
ciągu ”ieszo ｦ jezdnego oznaczonego symbolem 

7. KDw i 9. KDw.  

§ ńŃŁ USTALśNIA PLANU ŚLA TśRśNÓW 

ŚRÓG 

1. Tereny komunikacji, oznaczone symbolem 

KK ｦ pow. 0,84 ha. źagos”odarowanie terenów 
realizowane będzie na nastę”ujących zasadach: 

1) Teren przeznaczony dla lokalizacji bocznicy 

kolejowej o zmiennej szeroko`ci w liniach 
rozgraniczającychŁ  

§ ńńŁ DZIAI III - PRźśPISŹ PRźśJ_CIOWś 
I KOKCOWśŁ 

Ustala się z tytuJu wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci, wynikającego ze zmiany ”rzeznaczenia 
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terenów w związku z uchwaleniem ”lanu, stawkę dla 
naliczania o”Jat w wysoko`ci: 

1) ń5% dla terenów oznaczonych w ”lanie 
symbolami: P, MN/U, MN.; 

2) 5% dla terenów ”ozostaJychŁ  

§ ń2Ł Wykonanie UchwaJy ”owierza się 
Burmistrzowi Miasta ŚębicaŁ  

§ ń3Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ  

§ ń4Ł UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 
Miejskiego w ŚębicyŁ  

 

 

* źaJączników nie ogJasza się 

 

 

Przewodniczący 

Rady Mie–s—ie– w Śębicy 

 

Jan Borek 
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