
 

 

UCHWAŁA NR VIII/90/15 

RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI 

z dnia 30 kwietnia 2015 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

osiedla Sochy w Stalowej Woli 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. 

Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 199), po stwierdzeniu, iż plan nie narusza 

ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stalowa Wola, 

uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/483/05 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z 21 stycznia 2005r. wraz 

z późniejszymi zmianami, uchwala się, co następuje: 

Rozdział 1. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego osiedla Sochy w Stalowej Woli 

zwany w dalszej części uchwały planem. 

2. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 258 ha położony w północnej części miasta i przylega 

bezpośrednio od północy i zachodu do terenu gminy Zaleszany, od południa do granic obszaru osiedla 

Charzewice II, od wschodu do wału przeciwpowodziowego i terenu osiedla Posanie w Stalowej Woli. 

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 

1) załącznik Nr 1 – rysunek planu, wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali 1: 2000, będący integralną 

częścią uchwały i obowiązujący w zakresie określonym legendą; 

2) załącznik nr 2 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania; 

3) załącznik nr 3 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu. 

4. Tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania oznaczone są na rysunku planu 

symbolem cyfrowo - literowym odpowiadającym funkcji ustanowionej przepisami uchwały. 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu w postaci granicy obszaru objętego planem, linii 

rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania, nieprzekraczalnej 

linii zabudowy oraz symboli cyfrowo-literowych są obowiązującymi ustaleniami planu. Pozostałe oznaczenia 

graficzne mają charakter informacyjny. 

6. W granicach planu ustala się następujące tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach 

zagospodarowania, oznaczone na rysunku planu symbolami cyfrowo- literowymi: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 

3MN, 4MN, 5MN, 6MN,7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 16MN i 17MN 

o łącznej powierzchni około 70,26 ha; 
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2) tereny rolnicze – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R i 8R o łącznej 

powierzchni około 76,02 ha; 

3) teren usług kultu religijnego – oznaczony na rysunku planu symbolem 1UK o powierzchni około 0, 04 ha; 

4) tereny ogródków działkowych – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZD, 2ZD i 3ZD o łącznej 

powierzchni około 6,76 ha; 

5) tereny lasów – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL i 4ZL o łącznej powierzchni około 

44, 54 ha; 

6) tereny zieleni niskiej – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z, 10Z, 

11Z i 12Z o łącznej powierzchni około 46, 70 ha; 

7) tereny wód powierzchniowych śródlądowych – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 

4WS i 5WS o łącznej powierzchni około 1, 64 ha; 

8) teren komunikacji kolejowej – oznaczony na rysunku planu symbolem 1KK o powierzchni około 1, 25 ha; 

9) teren infrastruktury gazowej – oznaczony na rysunku planu symbolem 1G o powierzchni około 0, 13 ha; 

10) tereny dróg publicznych, w tym: 

a) drogi klasy Z – zbiorcze oznaczone na rysunku planu symbolem: 1KDZ o powierzchni około 1, 01 ha, 

b) drogi klasy L – lokalne, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL o łącznej 

powierzchni około 3, 94 ha, 

c) drogi klasy D – dojazdowe, oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 

5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD i 13KDD o łącznej powierzchni około 

5, 33 ha, 

11) tereny ciągów pieszo – jezdnych – oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KDx, 2KDx, 3KDx, 4KDx 

i 5KDx o łącznej powierzchni około 0, 79 ha. 

§ 2. 1. Ilekroć w treści uchwały jest mowa o: 

1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej w Stalowej Woli w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego; 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię, w której może być usytuowana ściana 

frontowa budynku bez prawa jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczającej terenu lub drogi (ulicy), 

nie dotyczy to elementów architektonicznych takich jak: balkon, gzyms, okap dachu, zadaszenie nad 

wejściem do budynków, taras, podest, podjazd dla niepełnosprawnych, schody wejściowe oraz innych 

detali wystroju architektonicznego związanych z budynkami; 

3) zieleni urządzonej - należy przez to rozumieć tereny pełniące funkcje estetyczne lub użytkowe, 

zagospodarowane w formie zieleni niskiej (murawy, łąki kwietne, trawniki, rabaty bylinowe, krzewy 

płożące się i wolnorosnące itp.) lub wysokiej (krzewy i drzewa); 

4) strefie kontrolowanej - należy przez to rozumieć obszar wyznaczony po obu stronach osi gazociągu, 

w którym operator sieci gazowej podejmuje czynności w celu zapobieżenia działalności mogącej mieć 

negatywny wpływ na trwałość i prawidłową eksploatację gazociągów. W strefie kontrolowanej nie należy 

wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, sadzić drzew oraz nie powinna być 

podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości gazociągów podczas ich eksploatacji. 

2. Pojęcia, których znaczenie definiują odrębne powszechnie obowiązujące akty prawne, a zostały użyte 

w niniejszym planie, interpretować należy zgodnie z ich znaczeniem określonym w tych aktach według stanu 

prawnego obowiązującego w dniu uchwalenia planu. 

§ 3. Ustala się ochronę i kształtowanie ładu przestrzennego: 

1) w zakresie układu funkcjonalno-przestrzennego poprzez podział obszaru objętego planem na tereny, 

w ramach, których obowiązują określone zasady zagospodarowania, zawarte w ustaleniach szczegółowych; 

2) tereny, których istniejące przeznaczenie nie jest zgodne z ustaleniami planu miejscowego, mogą być 

wykorzystane w sposób dotychczasowy - do czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem; 
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3) przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa istniejących budynków jest dopuszczalna przy zachowaniu 

zasady, że działania inwestycyjne będą zmierzać do uzyskania zgodności z ustaleniami planu w zakresie 

przeznaczenia i zagospodarowania terenu; 

4) dopuszcza się przebudowę istniejących budynków pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną 

linią zabudowy, określoną w ustaleniach planu jeżeli nie zmniejszy to odległości zabudowy od drogi; 

5) dopuszcza się lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym stacji transformatorowych 

i przepompowni ścieków, jeżeli nie wykluczy to możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich 

podstawowym przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania określonymi w planie z wyłączeniem 

terenów oznaczonych symbolem ZL. 

§ 4. Ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w zakresie ochrony wód należy zapewnić warunki gwarantujące ochronę wód powierzchniowych 

i podziemnych poprzez zastosowanie rozwiązań zapobiegających ich zanieczyszczeniom; 

2) wszystkim budynkom mieszkalnym jednorodzinnym należy zapewnić pełne wyposażenie w kanalizację 

sanitarną a powierzchniom narażonym na zanieczyszczenie (drogi, miejsca postojowe) w kanalizację 

deszczową indywidualną lub ogólnomiejską; 

3) na obszarze objętym ustaleniami planu, położonym w granicach obszaru Głównego Zbiornika  

Wód Podziemnych nr 425 „Dębica – Stalowa Wola – Rzeszów” określonego w dokumentacji 

hydrogeologicznej zatwierdzonej decyzją Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 

z dnia 18.07.1997 r. znak KDH-I/013/6037/97, ustala się następujące zasady ochrony: 

a) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód i gruntu. Obowiązuje realizacja zabezpieczeń 

środowiska wodno - gruntowego przed zanieczyszczeniami, w tym zabezpieczeń związanych 

z oczyszczaniem wód opadowych z terenów tras komunikacyjnych i parkingów z substancji 

ropopochodnych, 

b) zakaz lokalizowania obiektów stanowiących zagrożenie, dla jakości wód podziemnych 

niezabezpieczonych przed przenikaniem do podłoża substancji szkodliwych dla środowiska. 

4) nakazuje się: 

a) wykorzystanie gruntów w terenach przeznaczonych do zainwestowania z zachowaniem wskaźnika 

zabudowy powierzchni całkowitej oraz powierzchni biologicznie czynnej wyznaczonych dla 

poszczególnych terenów, 

b) na obszarach bezodpływowych stosowanie materiałów budowlanych, konstrukcyjnych 

i wykończeniowych odpornych na działanie wody, 

c) stosowanie dostępnych rozwiązań technicznych i technologicznych eliminujących zagrożenia dla 

środowiska gruntowo – wodnego i zdrowia ludzi, 

d) zachowanie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku zgodnie z przepisami ochrony 

środowiska, 

e) zachowanie istniejących szpalerów drzew wzdłuż dróg oraz ich odtwarzanie, 

f) utrzymanie obustronnych pasów ochronnych o szerokości, co najmniej 3 metry od górnej krawędzi 

cieków wolne od ogrodzeń, zadrzewień i zakrzewień, 

g) stosowanie do celów grzewczych proekologicznych rozwiązań. 

5) zakazuje się: 

a) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, za wyjątkiem dróg oraz realizacji sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, w tym 

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, 

b) lokalizowania obiektów budowlanych na obszarach oznaczonych na rysunku planu jako tereny 

chronionych siedlisk przyrodniczych i obszar cenny pod względem ornitologicznym, 
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c) lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, które nie są 

bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony, w rozumieniu 

obowiązujących przepisów. 

6) istniejąca zabudowa jednorodzinna i zagrodowa oraz budowle drogowe w 50 metrowym pasie ochronnym 

od dolnej krawędzi stopy wału rzeki San mogą być remontowane i przebudowywane w sposób 

niepowodujący ingerencji w powierzchnię terenu. 

§ 5. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu: 

1) przy zagospodarowaniu terenów objętych planem należy uwzględnić przebiegi istniejących sieci 

infrastruktury technicznej, w tym linii elektroenergetycznych średnich i wysokich napięć, oraz gazociągów 

wysokiego ciśnienia, poprzez zachowanie wymaganych przepisami odległości lokalizowanych obiektów od 

tych sieci, w dostosowaniu do ustalonego w planie przeznaczenia terenu zgodnie z przepisami niniejszej 

uchwały. 

§ 6. 1. Ustala się zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej. 

1) zaopatrzenie w wodę z miejskiej sieci wodociągowej Ø110 mm, Ø160 mm przebiegającej na  

obszarze objętym planem oraz poza jego obszarem, po jej rozbudowie rurociągami o przekroju 

nie mniejszym niż Ø 110 mm; 

2) dopuszcza się: 

a) przebudowę i rozbudowę istniejących wodociągów, 

b) tymczasowe zaopatrzenie w wodę ze studni kopanych i wierconych, 

3) zaopatrzenie w energię elektryczną w oparciu o istniejącą sieć elektroenergetyczną – linie średnich (15kV) 

i niskich napięć oraz rozbudowywaną sieć wraz z urządzeniami elektroenergetycznymi; 

4) zaopatrzenie w gaz ziemny poprzez projektowane przyłącza do istniejących i projektowanych gazociągów 

średnioprężnych (o przekroju od DN 32 mm do DN 50 mm); 

5) gromadzenie i usuwanie odpadów komunalnych w sposób niezagrażający środowisku na zasadach 

obowiązujących w Gminie Stalowa Wola; 

6) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez projektowane przyłącza do istniejącej i projektowanej 

miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej zlokalizowanej poza granicami opracowania (o przekroju  

Ø200 mm, zakończonej oczyszczalnią ścieków w Stalowej Woli (poza obszarem objętym planem)) lub 

tymczasowo do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe o pojemności do 10m
3 

lub 

przydomowych oczyszczalni ścieków; 

7) odprowadzenie wód opadowych z dachów i zadaszeń – powierzchniowo po własnym terenie, docelowo do 

kanalizacji deszczowej przebiegającej poza obszarem objętym planem; 

8) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z powierzchni narażonych na zanieczyszczenie (drogi, 

place utwardzone, miejsca postojowe) rozwiązać w sposób zapewniający pełną ochronę przed 

przenikaniem zanieczyszczeń do gruntu, wód powierzchniowych i podziemnych; 

9) zaopatrzenie obiektów w ciepło z indywidualnych systemów grzewczych, z wykorzystaniem ekologicznych 

nośników energii (np. gaz, energia elektryczna, paliwo olejowe oraz odnawialne źródła energii); 

10) zaopatrzenie w sieć telekomunikacyjną poprzez sieci teletechniczne zlokalizowane w terenie objętym 

planem i poza jego granicami lub z indywidualnych systemów telekomunikacyjnych. 

2. Nowoprojektowane sieci infrastruktury technicznej należy lokalizować w liniach rozgraniczających dróg. 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi dróg o ile ich przebieg 

nie wykluczy możliwości zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem określonym w planie; 

2) lokalizowanie sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązanych z obsługą terenów objętych 

planem w sposób, który nie wykluczy możliwości zagospodarowania tych terenów zgodnie z ustaleniami 

planu. 
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4. Przy zagospodarowaniu obszaru objętego planem należy uwzględnić uwarunkowania wynikające 

z przebiegu istniejących sieci infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie wymaganych przepisami 

odległości lokalizowanych obiektów od tych sieci; w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów 

z istniejącymi sieciami infrastruktury technicznej dopuszcza się ich przebudowę, zmianę trasy lub lokalizacji, 

stosownie do planowanego zagospodarowania terenu. 

5. Na terenie objętym planem dopuszcza się przebudowę sieci infrastruktury technicznej oraz budowę 

nowych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej w sposób, który nie wykluczy możliwości 

zagospodarowania terenów zgodnie z ich przeznaczeniem w planie. 

§ 7. W zakresie obsługi komunikacyjnej terenu objętego planem ustala się: 

1) obsługę obszaru objętego planem z istniejącego układu drogowego obejmującego drogę wojewódzką  

nr 855 relacji Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola przylegającą od strony wschodniej do granicy obszaru 

objętego planem oraz drogi 1KDZ, 1KDL, 2KDL i 3KDL; 

2) nakazuje się budowę nowego układu komunikacyjnego połączonego z układem istniejącym, w postaci 

drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL, dróg dojazdowych oznaczonych symbolami od 

1KDD do 13KDD oraz ciągów pieszo – jezdnych oznaczonych symbolami od 1KDx do 5KDx; 

3) dopuszcza się w liniach rozgraniczających poszczególnych terenów (z wyłączeniem terenów oznaczonych 

symbolem ZL), w tym także dróg, poza pasem jezdni wyznaczanie ścieżek rowerowych.  

§ 8. 1. W zakresie zasad i warunków podziału nieruchomości ustala się podziały istniejących działek 

w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolami od 1MN do 17 MN, na działki 

budowlane przy zachowaniu następujących zasad: 

1) nakazuje się zachowanie minimalnej powierzchni działek budowlanych określonej w ustaleniach 

szczegółowych dla poszczególnych terenów; 

2) minimalna szerokość frontu działki od strony dróg publicznych i ciągów pieszo – jezdnych określona 

w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów. 

2. Granice nowo wydzielanych działek budowlanych powinny być prostopadłe do linii rozgraniczających 

dróg publicznych lub ciągu pieszo – jezdnego z tolerancją określoną w ustaleniach szczegółowych dla 

poszczególnych terenów. 

3. Dopuszcza się poza określonymi w ust. 1 zasadami i warunkami podziału nieruchomości dokonywanie 

podziałów mających na celu: 

1) wydzielenia pod dojazdy wewnętrzne i parkingi; 

2) lokalizację niezbędnych dla obsługi terenów urządzeń infrastruktury technicznej w szczególności stacji 

transformatorowych, przepompowni ścieków, stacji redukcyjnych gazu; 

3) poprawę warunków zagospodarowania działek sąsiednich i uregulowania spraw własnościowych. 

Rozdział 2. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 9. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN i 2MN o łącznej pow. ok. 8, 21 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) dojazdów do działek niewydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, o szerokości  

min. 5, 0 m; 
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7) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

3. Zakazuje się lokalizacji: 

1) prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony drogi publicznej lokalnej 1KDL oraz ciągów pieszo – 

jezdnych od 2KDx do 4KDx; 

2) obiektów podpiwniczonych na obszarach bezodpływowych. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 30, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

nie mniejszy niż 70% powierzchni działki; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 4, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną lokalną oznaczoną symbolem 1KDL, 

b) 2, 0 m od linii rozgraniczającej ciąg pieszo – jezdny oznaczony symbolem 2KDx, 

c) 4, 0 m od linii rozgraniczającej ciągi pieszo – jezdne oznaczone symbolami 3KDx, i 4KDx, 

d) 1, 50 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 1R. 

7) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi; 

8) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

9) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

10) geometria dachów budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 18° do 42°, na garażach dobudowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się 

dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych zblokowanych przy granicy 

działek dopuszcza się dachy jednospadowe. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0,12 ha; 

2) szerokość frontu działki nie mniejsza niż 16,0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do pasa drogowego: 90º (z tolerancją do 20º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenów : 

1) 1MN- drogą publiczną lokalną 1KDL oraz ciągiem pieszo – jezdnym 2KDx; 
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2) 2MN - drogą publiczną lokalną 1KDL oraz ciągami pieszo - jezdnymi 2KDx, 3KDx i 4KDx. 

§ 10. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 3MN o pow. ok. 2, 29 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) dojazdów do działek niewydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, o szerokości  

min. 5, 0 m; 

7) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

3. Zakazuje się lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony drogi publicznej dojazdowej 

oznaczonej symbolem 1KDD. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 20, minimalny –0,08; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 50% powierzchni działki; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 8, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną dojazdową oznaczoną symbolem 1KDD, 

b) 1, 50 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 2R, 

c) 1, 50 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 4Z. 

7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

8) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów budynków garażowych i gospodarczych, wiat i altan: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 18° do 42°, na garażach dobudowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się 

dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych zblokowanych przy granicy 

działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 
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10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować równolegle do frontu nieruchomości. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 20 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDD 

nie mniejsza niż 20, 0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do dróg publicznych dojazdowych 90º 

(z tolerancją do 20º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 3MN z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej 

symbolem 1KDD. 

§ 11. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 4MN o pow. ok. 8, 63 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) dojazdów do działek niewydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, o szerokości  

min. 5, 0 m; 

7) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

3. Zakazuje się lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony dróg publicznych 

dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDD i 7KDD. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 20, minimalny – 0,08; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 50% powierzchni działki; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy; 

a) 8, 0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne dojazdowe oznaczone symbolami 1KDD, 3KDD 

i 7KDD, 

b) 1, 50 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 2R. 
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7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

8) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów budynków garażowych i gospodarczych, wiat i altan: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 18° do 42°, na garażach dobudowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się 

dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych zblokowanych przy granicy 

działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować równolegle do frontu nieruchomości. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 20 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDD i 3KDD 

nie mniejsza niż 20, 0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do dróg publicznych dojazdowych 90º  

(z tolerancją do 20º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 4MN z dróg publicznych dojazdowych 

oznaczonych symbolami 1KDD, 3KDD i 7KDD. 

§ 12. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonych symbolem 5MN, 6MN, 8MN i 9MN o łącznej pow. ok. 11, 43 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a liniami zabudowy wyznaczonymi 

w planie. 

3. Zakazuje się lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony drogi publicznej lokalnej 

2KDL oraz od strony dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 4KDD, 5KDD, 

6KDD i 7KDD. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 30, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

nie mniejszy niż 70% powierzchni działki; 
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4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 10, 0 m od linii rozgraniczającej drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 2KDL, 

b) 8, 0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne dojazdowe oznaczone symbolami 1KDD, 2KDD, 

4KDD, 5KDD, 6KDD i 7KDD. 

7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

8) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów budynków garażowych i gospodarczych, wiat i altan: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 18° do 42°, na garażach dobudowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się 

dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych zblokowanych przy granicy 

działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować równolegle do frontu nieruchomości. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 18 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 2KDL nie może być 

mniejsza niż 60, 0 m, a wzdłuż dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 

4KDD, 5KDD, 6KDD i 7KDD nie może być mniejsza niż 30,0 m w terenach oznaczonych symbolami 

5MN, 6MN i 9MN, oraz nie mniejsza niż 25,0 m w terenie oznaczonym symbolem 8MN; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do dróg publicznych oznaczonych symbolami 

2KDL, 1KDD, 2KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD i 7KDD 90º (z tolerancją do 20º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu: 

1) 5MN – z drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 2 KDL oraz z dróg publicznych dojazdowych 

oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD i 7KDD; 

2) 6MN – z drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 2 KDL poprzez drogi oznaczone symbolami 

2KDD, 4KDD i 7KDD; 

3) 8MN – z dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 4KDD, 5KDD, 6KDD i 7KDD; 

4) 9MN – z drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL oraz z dróg publicznych dojazdowych 

oznaczonych symbolami 5KDD, 6KDD i 7KDD.  

§ 13. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 7MN (o pow. ok. 12, 48 ha): 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) dojazdów do działek niewydzielonych liniami rozgraniczającymi na rysunku planu, o szerokości  

min. 5, 0 m; 
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7) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

3. Zakazuje się lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony dróg publicznych 

dojazdowych oznaczonych symbolami 3KDD, 7KDD, 8KDD i 9KDD. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy – 0, 20, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 20% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 50% powierzchni działki; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 8, 0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne dojazdowe oznaczone symbolami 3KDD, 7KDD, 

8KDD i 9KDD, 

b) 1, 50 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 2R, 

c) 1, 50 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 12Z. 

7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

8) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów innych budynków: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°, na garażach 

dobudowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się dachy płaskie (stropodachy), na budynkach 

gospodarczych i garażowych zblokowanych przy granicy działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować prostopadle lub równolegle do granic 

z działkami sąsiednimi. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 20 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 3KDD, 8KDD 

i 9KDD nie mniejsza niż 18, 0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do dróg publicznych dojazdowych 90º  

(z tolerancją do 20º); 

7. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 7MN z dróg publicznych dojazdowych 

oznaczonych symbolami 3KDD, 7KDD, 8KDD i 9KDD. 

§ 14. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 10MN o pow. ok. 2, 87 ha. 
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2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a liniami zabudowy wyznaczonymi 

w planie. 

3. Zakazuje się lokalizacji: 

1) prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 3 KDL 

oraz dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 7KDD i 9KDD; 

2) budynków podpiwniczonych. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 30, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 50% powierzchni działki; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 10, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną lokalną oznaczoną symbolem 3KDL, 

b) 8, 0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne dojazdowe oznaczone symbolami 7KDD i 9KDD, 

c) 1, 50 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 3ZD. 

7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

8) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów budynków garażowych, gospodarczych, wiat i altan: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 18° do 42°, przy czym na garażach dobudowanych do budynków mieszkalnych 

dopuszcza się dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych zblokowanych przy 

granicy działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować prostopadle lub równolegle do granic 

z działkami sąsiednimi. 
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6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 10 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL oraz wzdłuż dróg 

publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 7KDD i 9KDD nie mniejsza niż 20, 0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

symbolem 3KDL oraz dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 7KDD i 9KDD 90º  

(z tolerancją do 20º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 10MN z drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

symbolem 3KDL oraz dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 7KDD i 9KDD. 

§ 15. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 11MN i 12MN o łącznej pow. ok. 6, 10 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a liniami zabudowy wyznaczonymi 

w planie. 

3. Zakazuje się lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej symbolem 3 KDL oraz dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 9KDD i 10KDD. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizację miejsc parkingowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 30, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 50% powierzchni działki; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu, druga kondygnacja w całości lub w częściowo w poddaszu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 10, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną lokalną oznaczoną symbolem 3KDL, 

b) 8, 0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne dojazdowe oznaczone symbolami 9KDD i 10KDD, 

c) 1, 50 m od linii rozgraniczającej teren oznaczony symbolem 3ZD, 
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7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

8) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 18° do 42°, przy czym na garażach dobudowanych do budynków mieszkalnych 

dopuszcza się dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych zblokowanych przy 

granicy działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować prostopadle do granic z działkami 

sąsiednimi. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 10 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL oraz wzdłuż dróg 

publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 9KDD i 10KDD nie mniejsza niż 20, 0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

symbolem 3KDL oraz dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 9KDD i 10KDD 90º  

(z tolerancją do 15º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu: 

1) 11MN – z dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 9KDD i 10KDD; 

2) 12MN – z drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL oraz drogi publicznej dojazdowej 

oznaczonej symbolem 10KDD. 

§ 16. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 13MN o pow. ok. 4, 64 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) miejsc postojowych; 

4) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

5) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a liniami zabudowy wyznaczonymi 

w planie. 

3. Zakazuje się lokalizacji: 

1) prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL 

oraz drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 11KDD; 

2) na obszarze bezodpływowym budynków podpiwniczonych. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizację miejsc postojowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 
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1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 30, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 40% powierzchni działki; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu, druga kondygnacja w całości lub w częściowo w poddaszu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 10, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną lokalną oznaczoną symbolem 3KDL, 

b) 8, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną dojazdową oznaczoną symbolem 11KDD. 

7) dopuszcza się lokalizację budynków mieszkalnych bezpośrednio przy granicy z działkami sąsiednimi; 

8) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

9) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

10) geometria dachów budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 18° do 42°, przy czym na garażach dobudowanych do budynków mieszkalnych 

dopuszcza się dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych zblokowanych przy 

granicy działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

11) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować równolegle lub do frontu 

nieruchomości. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 10 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 3KDL oraz wzdłuż drogi 

publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 11KDD nie mniejsza niż 20, 0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

symbolem 3KDL oraz drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 11KDD 90º (z tolerancją do 5º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 13MN z drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

symbolem 3KDL oraz drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 11KDD. 

§ 17. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonej symbolem 14MN i 15MN o łącznej pow. ok. 7, 16 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

3. Zakazuje się lokalizacji: 

1) prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony dróg publicznych dojazdowych oznaczonych 

symbolami 11KDD, 12KDD i 13KDD; 
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2) na obszarze bezodpływowym budynków podpiwniczonych. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcja mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 30, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 40% powierzchni działki, w tym zagospodarowanej w formie zieleni urządzonej; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 8, 0 m od linii rozgraniczających drogi publiczne dojazdowe oznaczone 

symbolami 11KDD, 12KDD i 13KDD; 

7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

8) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów innych budynków gospodarczych, garażowych, wiat i altan: dachy dwuspadowe lub 

wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych 

połaci dachowych od 18° do 42°, na garażach dobudowanych do budynków mieszkalnych dopuszcza się 

dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych zblokowanych przy granicy 

działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować równolegle do frontu nieruchomości. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 10 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 11KDD, 12KDD 

i 13KDD nie mniejsza niż 20,0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku dróg publicznych dojazdowych oznaczonych 

symbolami 11KDD, 12KDD i 13KDD 90º (z tolerancją do 20º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu: 

1) 14MN – z dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 11KDD i 12KDD; 

2) 15MN – z dróg publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 12KDD i 13KDD. 

§ 18. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 16MN o pow. ok. 4, 39 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, magazynowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 
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4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej; 

7) zabudowy usługowej we wschodniej części terenu 16MN położonego pomiędzy drogą wojewódzką  

nr 855 relacji Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola (znajdującą się poza granicą planu) a strefą 

kontrolowaną od gazociągu Ø700 mm. Powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie może przekroczyć 

40% powierzchni przeznaczonej na funkcję podstawową tj. mieszkalną. 

3. Zakazuje się lokalizacji: 

1) prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL, 

drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 13KDD oraz drogi publicznej wojewódzkiej  

nr 855 relacji Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola znajdującej się poza granicą planu; 

2) na obszarze bezodpływowym budynków podpiwniczonych. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcja mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 30, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 40% powierzchni działki, w tym zagospodarowanej w formie zieleni urządzonej; 

4) wysokość budynków mieszkalnych i usługowych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do  

10, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych i małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną lokalną oznaczoną symbolem 4KDL, 

b) 8, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną dojazdową oznaczoną symbolem 13KDD, 

c) 12, 0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Olbięcin - Zaklików - Stalowa 

Wola znajdującej się poza granicami planu. 

7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych i garażowych bezpośrednio przy granicy z działkami 

sąsiednimi, jako zblokowanych; 

8) geometria dachów budynków mieszkalnych i usługowych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym 

nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów budynków gospodarczych, garażowych, magazynowych, wiat i altan: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie 

nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°, na garażach dobudowanych do budynków 

mieszkalnych dopuszcza się dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych, garażowych 

zblokowanych przy granicy działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych i usługowych należy sytuować prostopadle do granic 

z działkami sąsiednimi. 
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6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 10 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 13KDD i wzdłuż drogi 

publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL nie mniejsza niż 20, 0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku dróg publicznych oznaczonych symbolami 

4KDL i 13KDD 90º (z tolerancją do 20º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu 16MN z drogi publicznej dojazdowej oznaczonej symbolem 13KDD  

i z drogi publicznej lokalnej oznaczonej symbolem 4KDL. 

§ 19. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczonego symbolem 17MN o pow. ok. 2, 06 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) budynków gospodarczych, garażowych, magazynowych, wiat, altan, przydomowych oranżerii; 

2) obiektów małej architektury; 

3) zieleni ozdobnej i rekreacyjnej; 

4) miejsc postojowych; 

5) pochylni dla osób niepełnosprawnych i tarasów; 

6) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, w tym lokalizację głównych ciągów sieci i urządzeń 

infrastruktury technicznej. 

3. Zakazuje się lokalizacji prefabrykowanych ogrodzeń betonowych od strony drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej symbolem 4 KDL oraz drogi publicznej wojewódzkiej nr 855 relacji Olbięcin - Zaklików - Stalowa 

Wola znajdującej się poza granicą planu. 

4. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachów w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, szarości lub w kolorze 

naturalnej ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji budynków w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.); 

3) realizacje miejsc postojowych związanych z funkcją mieszkalną w ilości nie mniejszej niż dwa miejsca 

postojowe na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny. 

5. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 30, minimalny – 0,10; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 30% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 40% powierzchni działki, w tym zagospodarowanej w formie zieleni urządzonej; 

4) wysokość budynków mieszkalnych maksymalnie dwie kondygnacje nadziemne do 10, 0 m od poziomu 

terenu do najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość budynków garażowych, gospodarczych, małej architektury maksymalnie jedna kondygnacja 

nadziemna do 7, 0 m od poziomu terenu do najwyższego punktu dachu; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6, 0 m od linii rozgraniczającej drogę publiczną lokalną oznaczoną symbolem 4KDL, 

b) 12, 0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Olbięcin - Zaklików - Stalowa 

Wola znajdującej się poza granicami planu. 

7) dopuszcza się lokalizację budynków gospodarczych, garażowych i magazynowych bezpośrednio przy 

granicy działek sąsiednich, jako zblokowanych; 
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8) geometria dachów budynków mieszkalnych: dachy dwu lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu 

głównych połaci dachowych, o kącie nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°; 

9) geometria dachów budynków gospodarczych, garażowych, magazynowych, wiat i altan: dachy 

dwuspadowe lub wielospadowe o symetrycznym nachyleniu głównych połaci dachowych, o kącie 

nachylenia głównych połaci dachowych od 18° do 42°, na garażach dobudowanych do budynków 

mieszkalnych dopuszcza się dachy płaskie (stropodachy), na budynkach gospodarczych i garażowych 

zblokowanych przy granicy działek dopuszcza się dachy jednospadowe; 

10) główne kalenice dachów budynków mieszkalnych należy sytuować prostopadle lub równolegle do granic 

z działkami sąsiednimi. 

6. Zasady podziału na działki budowlane: 

1) powierzchnia działki nie mniejsza niż 0, 20 ha; 

2) szerokość frontu działki wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 855 relacji Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola 

znajdującej się poza granicami planu nie mniejsza niż 18, 0 m; 

3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek, w stosunku do drogi wojewódzkiej nr 855 relacji 

Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola (ul. Brandwickiej) znajdującej się poza granicami planu 90º  

(z tolerancją do 35º). 

7. Obsługa komunikacyjna terenu oznaczonego symbolem 17MN z drogi publicznej lokalnej oznaczonej 

symbolem 4KDL oraz z drogi publicznej wojewódzkiej nr 855 relacji Olbięcin - Zaklików - Stalowa Wola 

znajdującej się poza granicami planu. 

§ 20. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów rolniczych, oznaczonych 

symbolem 1R i 2R o łącznej pow. ok. 5, 81 ha. 

2. Przeznaczenie, terenów 1R i 2R: tereny użytków rolnych, w tym pola uprawne, łąki, pastwiska, ogrody 

i sady. 

3. Dopuszcza się remont i przebudowę istniejących obiektów na terenie 1R. 

4. Zakazuje się zmiany przeznaczenia, rozbudowy i nadbudowy istniejącej zabudowy; 

§ 21. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów rolniczych, oznaczonych 

symbolem 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R o łącznej pow. ok. 70, 21 ha. 

2. Przeznaczenie terenów 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R - teren użytków rolnych, w tym pola uprawne, łąki, 

pastwiska, ogrody i sady. 

3. Dopuszcza się: 

1) lokalizację dojazdów wewnętrznych do gruntów rolnych; 

2) lokalizację podziemnych i naziemnych sieci infrastruktury technicznej; 

3) lokalizację ścieżek rowerowych i ciągów turystycznych, z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami 

rekreacyjnymi. 

§ 22. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu usług kultu religijnego, 

oznaczonego symbolem 1UK o pow. ok. 0, 04 ha. 

2. Dopuszcza się: 

1) remont, przebudowę istniejącego obiektu; 

2) nasadzenia zieleni urządzonej; 

3) maksymalną wysokość ogrodzenia 1,5 m. 

4. Zakazuje się: 

1) rozbudowy i nadbudowy istniejącego obiektu; 

2) wznoszenia nowych obiektów budowlanych, w tym również obiektów tymczasowych; 
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3) zastosowania, jako materiałów wykończeniowych elewacji, blachy falistej, trapezowej i okładzin 

plastikowych; 

4) stosowania ogrodzeń pełnych za wyjątkiem kamienia i cegły klinkierowej; 

5) podziału działki. 

5. Nakazuje się: 

1) stosowanie kolorystyki dachu w gamie stonowanych odcieni brązu, czerwieni, lub w kolorze naturalnej 

ceramiki; 

2) wykonywanie elewacji obiektu w stonowanych kolorach pastelowych lub w kolorystyce materiałów 

naturalnych (kamień, drewno, itp.). 

6. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: 

1) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy działki – 0, 10, minimalny – 0,05; 

2) wielkość powierzchni zabudowy nie większa niż 15% powierzchni działki budowlanej; 

3) procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 

minimum 70% powierzchni działki; 

4) wysokość budynku – nie większa niż 12 m, licząc od poziomu terenu przy wejściu głównym do 

najwyższego punktu dachu; 

5) wysokość dominanty typu wieżyczka itp. do wysokości nie więcej niż 15 m; 

6) dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie nachylenia połaci od 35
o 

do 60
o 

pokrycie dachu blachą lub 

dachówką ceramiczną. 

§ 23. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu infrastruktury technicznej – 

gazownictwo, oznaczonego symbolem 1G o pow. ok. 0, 13 ha. 

2. Przeznaczenie terenu oznaczonego symbolem 1G: pod sieci i urządzenia infrastruktury gazowej; 

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) zieleni; 

2) ogrodzenia. 

4. Zakazuje się lokalizacji obiektów budowlanych nie związanych z podstawową funkcją terenu. 

§ 24. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów ogródków działkowych, 

oznaczonych symbolami 1ZD, 2ZD i 3ZD o łącznej pow. ok. 6, 76 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) sieci infrastruktury technicznej na terenie 1ZD i 3ZD, jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia poza 

nimi; 

2) urządzeń sanitarnych; 

3) altan; 

4) obiektów małej architektury. 

4. Zakazuje się: 

1) wznoszenia nowych obiektów budowlanych, w tym również obiektów tymczasowych na terenie 

oznaczonym symbolem 2ZD; 

2) stosowania ogrodzeń pełnych. 

§ 25. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu zieleni niskiej, oznaczonego 

symbolami 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 5Z, 6Z, 7Z, 8Z, 9Z, 10Z, 11Z, 12Z o łącznej pow. ok. 46, 70 ha. 

2. Przeznaczenie terenu od 1Z do12Z: pod łąki, pastwiska, grunty orne, zieleń towarzysząca ciekom 

wodnym. 
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3. Dopuszcza się: 

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej, jeżeli nie ma możliwości ich przeprowadzenia poza terenem od 

2Z do 12Z; 

2) drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 

3) ścieżki rowerowe; 

4) remont i przebudowę istniejących obiektów na terenie 1Z. 

4. Zakazuje się grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchni wód. 

5. Nakazuje się w obszarach podmokłych i bezodpływowych utrzymywać teren w formie porostu łęgowego 

lub łąk i pastwisk. 

§ 26. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów lasów, oznaczonych symbolami 

1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL o łącznej pow. ok. 44, 54 ha. 

2. Dopuszcza się budowle związane z gospodarką leśną. 

§ 27. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów wód powierzchniowych 

śródlądowych, oznaczonych symbolami od 1WS do 5WS o łącznej pow. ok. 1, 64 ha. 

2. Dopuszcza się: 

1) zagospodarowanie związane z budową lub odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń 

wodnych, w tym techniczne umocnienie brzegów i dna oraz inne roboty związane z poprawą warunków 

przepływu; 

2) budowę kładek, ciągów infrastruktury technicznej. 

3. Zakazuje się: 

1) wszelkich działań niszczących naturalne ukształtowanie brzegów, za wyjątkiem związanych z budową, 

odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

2) zagospodarowania terenu powodującego zmiany stosunków wodnych, za wyjątkiem tych, które służą 

ochronie przyrody lub racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej lub wodnej. 

§ 28. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu drogi publicznej klasy zbiorczej 

oznaczonego symbolem 1KDZ o pow. ok. 1, 01ha. 

2. Ustala się następujące parametry techniczne drogi: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 18, 0 m zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szerokość jezdni - minimum 6, 0 m. 

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) urządzeń związanych z eksploatacją tras komunikacyjnych; 

2) małych obiektów kubaturowych typu: kioski, przystanki autobusowe; 

3) zatok z miejscami postojowymi; 

4) ścieżek rowerowych, chodników; 

5) nośników reklamowych i informacyjnych o powierzchni nie większej niż 2, 5 m x 1, 5 m; 

6) zjazdów publicznych lub indywidualnych; 

7) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, remonty i przebudowę. 

4. Zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg nowych obiektów budowlanych i urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem 

wymienionych w ust.3. 

§ 29. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów dróg publicznych klasy lokalnej 

oznaczonych symbolami 1KDL, 2KDL, 3KDL i 4KDL o łącznej pow. ok. 3, 94 ha. 
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2. Ustala się następujące parametry techniczne dróg: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających: 

a) 12, 0 m dla dróg oznaczonych symbolami 1KDL i 3KDL zgodnie z rysunkiem planu, 

b) 14, 0 m dla drogi oznaczonej symbolem 2KDL zgodnie z rysunkiem planu, 

c) 20, 0 m dla drogi oznaczonej symbolem 4KDL zgodnie z rysunkiem planu. 

2) szerokość jezdni minimum 6, 0 m. 

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) urządzeń związanych z eksploatacją tras komunikacyjnych; 

2) małych obiektów kubaturowych typu: kioski, przystanki autobusowe; 

3) zatok z miejscami postojowymi; 

4) ścieżek rowerowych, chodników; 

5) zjazdów publicznych lub indywidualnych; 

6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, jej remonty i przebudowę. 

4. Zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg nowych obiektów budowlanych i urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem 

wymienionych w ust.3. 

§ 30. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów dróg publicznych klasy 

dojazdowej oznaczonych symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 

10KDD, 11KDD, 12KDD i 13KDD o łącznej pow. ok. 5, 32 ha. 

2. Ustala się następujące parametry techniczne dróg: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających 10, 0 m; 

2) szerokość jezdni minimum 6, 0 m; 

3) drogi oznaczone symbolami 1KDD, 3KDD, 8KDD i 10KDD zakończone placami nawrotowymi zgodnie 

z rysunkiem planu. 

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) urządzeń związanych z eksploatacją tras komunikacyjnych; 

2) małych obiektów kubaturowych typu: kioski, przystanki autobusowe; 

3) zatok z miejscami postojowymi; 

4) ścieżek rowerowych, chodników; 

5) zjazdów publicznych lub indywidualnych; 

6) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczających dróg nowych obiektów budowlanych i urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem 

wymienionych w ust.3. 

§ 31. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenów ciągów pieszo - jezdnych 

oznaczonych symbolami 1KDx, 2KDx, 3KDx, 4KDx i 5KDx o łącznej pow. ok. 0, 79 ha. 

2. Ustala się następujące parametry techniczne: 

1) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu; 

2) szerokość jezdni minimum 5, 0 m. 

3. Dopuszcza się lokalizację: 

1) urządzeń związanych z eksploatacją ciągu komunikacyjnego; 
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2) ścieżek rowerowych, chodników; 

3) zjazdów publicznych lub indywidualnych; 

4) sieci i urządzeń infrastruktury technicznej. 

4. Zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczających ciągów pieszo – jezdnych obiektów budowlanych 

i urządzeń niezwiązanych z potrzebami ruchu drogowego, za wyjątkiem wymienionych w ust.3. 

§ 32. 1. Ustala się zasady zagospodarowania i warunki zabudowy terenu komunikacji kolejowej 

oznaczonego symbolem 1KK o pow. ok. 1, 25 ha. 

2. Dopuszcza się lokalizację: 

1) urządzeń i obiektów służących komunikacji kolejowej i obsłudze tej komunikacji; 

2) zadaszonych wiat; 

3) obiektów małej architektury; 

4) infrastruktury technicznej. 

3. Nakazuje się w strefie ochronnej wyznaczonej na rysunku planu wyłącznie nasadzenia zieleni izolacyjnej 

oraz utrzymanie istniejącej oraz budowę niezbędnej infrastruktury komunikacyjnej i technicznej. 

4. Zakazuje się lokalizacji w liniach rozgraniczających terenu obiektów budowlanych i urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami komunikacji kolejowej, za wyjątkiem wymienionych w ust. 2. 

§ 33. Do czasu realizacji ustaleń planu tereny objęte planem zagospodarowania pozostawia się 

w dotychczasowym użytkowaniu, bez możliwości ich zabudowy budynkami lub budowlami o charakterze 

tymczasowym, nie związanymi z realizacją zagospodarowania zgodnego z ustaleniami planu. 

§ 34. Ustala się stawki procentowe, służące naliczeniu opłaty należnej gminie z tytułu wzrostu wartości 

nieruchomości na skutek uchwalenia niniejszego planu miejscowego, w wysokości: 

1) 30% - dla terenów oznaczonych symbolem MN; 

2) 1% - dla terenów pozostałych. 

Rozdział 3. 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 35. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli. 

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Stalowej Woli 

 

 

Rafał Weber 
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