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UCHWAIA Nr VIIł111/2011 

 RAŚY GMINY ŚĘBICA 

z dnia 15 czerwca 2011 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2009  

Gminy Śębica w miejscowo`ciach: Latoszyn i Zawada ｦ ETAP I 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (te—st 
jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pzm. zm.) 

oraz art. 20 ust. 1 i art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 

z ”óunie–szymi zmianami) i po stwierdzeniu zgodno`ci 
projektu planu z ustaleniami Studium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
Śębica (uchwaJa Nr I/5/98 Rady Gminy Śębica 
z dnia10 marca 1998 r. z ”óun. zmianami), Rada 
Gminy Śębica uchwala co nastę”u–e:  

 

RozdziaJ I Prze”isy ogólne 
 

§ 1. 1. Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu ”oJowonego 
w mie–scowo`ciach: Latoszyn i Zawada zwany dalej 

planem. 

 

2. Plan w Latoszynie obe–mu–e obszar ”oJowony 
w bez”o`rednim sąsiedztwie wo—óJ istnie–ącego 

cmentarza, granicząc w ”óJn-zach. czę`ci z miastem 

Śębica. W Zawadzie plan ograniczony jest: od 

”oJudnia drogą gminną ( dz. Nr 1102/1), od zachodu 
drogą gminną (dz. Nr 286/3), od ”óJnocy rowem 
melioracyjnym, a od zachodu granicą wsi. 

 

3. Integralną czę`cią ”lanu są rysun—i ”lanu 
w s—ali 1:2000 stanowiące zaJączni—i: Nr 1A (wie` 
Latoszyn) i Nr 1B ( wie` Zawada) do ninie–sze– 
uchwaJy. 

 

4. ZaJączni—iem Nr 2 do uchwaJy –est 
rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych Gminy 
oraz zasadach ich finansowania.* 

 

5. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne na rysun—u 
”lanu są ustaleniami obowiązu–ącymi:  
 

1) granice obszaru ob–ętego ”lanem, 
 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania wraz z symbolami 

identyfi—acy–nymi tych terenów, 
 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

 

4) granica ”asa izolu–ącego od cmentarza ZC1 ｦ 

50,0 m. 

 

6. Nastę”u–ące oznaczenia na rysun—u ”lanu są 
ustaleniami informacyjnymi: 
 

1) granice administracyjne 

 

2) linie energetyczne 

 

3) linie telefoniczne 

 

4) gazociągi 
 

5) wodociągi 
 

6) sieć —analizacy–na 

 

§ 2. Ile—roć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

 

1. planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
planu, o —tórym –est mowa w § 1 

 

2. przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”rzewawa 
w obrębie terenu wy—azanego na rysun—u ”lanu liniami 
rozgranicza–ącymi, 

 

3. przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre uzu”eJnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe w obrębie 
terenu wyznaczonego na rysunku planu liniami 

rozgranicza–ącymi i nie mowe stanowić więce– niw 40% 
powierzchni zabudowy przeznaczenia podstawowego 

w obrębie wydzielone– dziaJ—i budowlane–, 
 

4. intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ws—auni— wyrawa–ący stosune— wiel—o`ci 
”ow. zabudowy do ”owierzchni dziaJ—i lub terenu, 

 

5. wyso—o`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć odlegJo`ć w rzucie ”ionowym ”omiędzy 
na–wywszym ”un—tem dachu(—alenicy) a poziomem 

terenu, 

 

6. obie—tach obsJugi techniczne– ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć obie—ty infrastru—tury techniczne–, obsJugi 
trans”ortu ”ublicznego, utrzymania dróg, zieleni, 
urządzeL ”.”ow. i inne sJuwące zas”o—a–aniu 
zbiorowych ”otrzeb miesz—aLców oraz celom 

publicznym, 

 

7. dziaJalno`ci usJugowe– i produkcyjnej 

nieuciąwliwe– ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJalno`ć, 
—tóra nie obe–mu–e rodza–u ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
wymaga–ących obligatory–nie s”orządzenia ra”ortu 
o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowis—o, 

 

8. terenach dróg ”ublicznych KŚ ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć drogi lo—alne —lasy L 
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9. strefie technicznej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć tereny ”rzylega–ące do urządzeL i sieci 

uzbrojenia terenu o wiel—o`ciach i sposobie 

zagos”odarowania o—re`lonych w przepisach 

odrębnych, sJuwące za”ewnieniu bez”ieczeLstwa ich 
uwyt—owania oraz ochronie ”rzed ich ewentualnym 
uciąwliwym oddziaJywaniem, lub ochronie wyni—a–ące– 
z ”rze”isów szczególnych. 

 

§ 3. Na obszarze ob–ętym ”lanem wyrównia się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenia terenów oznaczone 
symbolami identyfikacyjnymi, o —tórych mowa w §1 
ust. 6 pkt 2 : 

 

1. ZC ｦ teren cmentarza, 

 

2. UK ｦ teren usJug sa—ralnych, 
 

3. MN - teren zabudowy mieszkaniowej, 

jednorodzinnej, 

 

4. RM - teren zabudowy zagrodowej, 

 

5. KD - teren dróg ”ublicznych, 
 

6. R - teren rolniczy 

 

7. ZL - teren le`ny 

 

8. ZC1 - granica ”asa izolu–ącego od cmentarza 
( 50,0 m.) 

 

9. US - teren sportu i rekreacji 

 

10. NO - oczyszczalnia `cie—ów 

 

§ 4. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

 

1. ochrona `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego zgodnie z zasadami o—re`lonymi w §5, 
 

2. parametry i ws—auni—i —sztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie 

z zasadami o—re`lonymi w ustaleniach szczegóJowych. 
 

§ 5. Ustala się zasady ochrony `rodowis—a, 
przyrody i krajobrazu kulturowego. 

 

1. W obrębie terenów ob–ętych o”racowaniem 
”lanu ustala się za—az lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
w rozumieniu obowiązu–ących ”rze”isów z zakresu 

ochrony `rodowis—a; za—az ten nie dotyczy: 
 

a) realizac–i ”rzedsięwzięć, dla —tórych 
s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu na 
`rodowis—o nie –est obligatory–ne 
i przeprowadzona procedura oceny 

oddziaJywania na `rodowis—o wy—azaJa bra— 
niekorzystnego w”Jywu na ”rzyrodę oraz 
zdrowie i wycie ludzi 

 

b) sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
i komunikacji. 

 

2. Śo”uszczalne ”oziomy haJasu w `rodowis—u, 
dla obszaru ob–ętego ”lanem nie mogą ”rze—raczać 
warto`ci o—re`lonych w przepisach ustawy prawo 

ochrony `rodowis—a; –a— dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 

3. W celu ochrony urządzeL wodnych 
ustala się: 
 

a) wzdJuw rowów melioracy–nych nalewy zachować 
nie wygrodzony pas o szero—o`ci 3,0 m. od 
zewnętrzne– —rawędzi rowu, umowliwia–ący –ego 
—onserwac–ę oraz ochronę otuliny biologiczne–. 

 

b) w obrębie ”asa, o —tórym mowa w pkt. a, 

ustala się za—az zabudowy za wy–ąt—iem 
urządzeL wodnych i infrastruktury technicznej, 

 

§ 6. Ustala się zasady ”odziaJu nieruchomo`ci, 
zasady sytuowania budyn—ów i scalania dziaJe—: 

 

1. ustala się minimalne szero—o`ci nowych 
dziaJe— budowlanych: 
 

a) dla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej MN: dla zabudowy 

wolnosto–ące– ｦ 20,0 m, dla zabudowy 

bliuniacze– ｦ 12,0 m, 

 

b) dla terenów zabudowy zagrodowe– RMｦ 

22,0m, 

 

2. minimalne ”owierzchnie nowych dziaJe— 
wedJug ustaleL szczegóJowych, 

 

3. do”uszcza się inne niw o—re`lone w pkt 

1 szero—o`ci dziaJe— ”rzy zachowaniu minimalnych 
”owierzchni dziaJe— o—re`lonych w ustaleniach 

szczegóJowych, lecz nie mnie– niw odpowiednio: 

18,0 m, 10,0 m, 20,0 m, 

 

4. ”rzy ”odziale nieruchomo`ci dla dziaJe— 
”oJowonych ”rzy drodze do”uszcza się odchylenie do 
30o od —ąta ”rostego ”oJowenia dziaJ—i w stosunku do 

drogi, 

 

5. nieprzekraczalne linie zabudowy od 

zewnętrzne– —rawędzi –ezdni jak na rysunku planu. 

 

6. na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
w miejscach gdzie na rysunku planu nie wskazano linii 

zabudowy, nową zabudowę nalewy lo—alizować 
w odlegJo`ci min. 6,0 m od linii rozgranicza–ące– drogi 
wewnętrzne– lub ciągu ”ieszo-jezdnego. 

 

7. budyn—i gos”odarcze nie mogą być 
realizowane w linii zabudowy budyn—ów 
miesz—alnych, winny być sytuowane z tyJu budyn—ów 
mieszkalnych. 

 

§ 7. Ustala się zasady budowy i rozbudowy 

systemu komunikacyjnego 

 

1. obsJuga —omuni—acy–na obszarów 
”rzylegJych do dróg ”ublicznych —lasy lo—alne– ”o”rzez 
z–azdy do dziaJe— zlo—alizowanych bez”o`rednio ”rzy 
nich. 
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2. do–azd do drogi ”ubliczne– mowe być 
ustanowiony ”o”rzez drogę wewnętrzną lub ciąg 
pieszo-jezdny 

 

3. minimalna szero—o`ć nowo realizowanych 
dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo-jezdnych wynosi: 

 

a) do ”o–edynczych dziaJe— ｦ 4,5 m 

 

b) do więce– niw dwóch dziaJe— do czterech ｦ 

5,5m 

 

c) dla więce– niw czterech dziaJe— ｦ 7,0m 

 

4. drogi wewnętrzne nie mogą być dJuwsze niw 
200m. 

 

5. ustala się nastę”u–ące minimalne ws—auni—i 
dotyczące mie–sc ”ar—ingowych: 
 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

1 miejsce/1 budynek lub 1 mieszkanie. 

W ”rzy”ad—u zlo—alizowania usJug dodat—owo 
1 miejsce/50 m2 ”ow. uwyt—owe– obie—tu, 

 

b) dla terenu sportu i rekreacji 15 miejsc/ 100 

uwyt—owni—ów, ”oJowonych na terenie 
oznaczonym na rysunku planu symbolem 2US,. 

 

c) dla terenu cmentarza ｦ nie mnie– niw 
2 stanowiska na 1000 m2 powierzchni 

cmentarza, zlokalizowane na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem 2UK 

”o ”óJnocne– i ”oJudniowe– stronie istnie–ące– 
kaplicy cmentarnej. 

 

§ 8. Ustala się zasady budowy i rozbudowy 

systemu zaopatrzenia w energię ele—tryczną i sieci 

elektro energetycznych oraz sieci i urządzeL 
telekomunikacyjnych. 

 

1. zaopatrzenie w energię ele—tryczną 
z istnie–ące– sieci `redniego na”ięcia, 

 

2. wzdJuw istnie–ących linii 
ele—troenergetycznych nalewy zachować strefy 
techniczne, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi w tym 

zakresie, 

 

3. do”uszcza się remonty i ”rzebudowę 
istnie–ących oraz budowę nowych na”owietrznych 
i —ablowych linii ele—troenergetycznych `redniego 
i nis—iego na”ięcia oraz stac–i transformatorowych 
napowietrznych i wewnętrznych ”od warun—iem, we 
nie będzie to —olidować z innymi ustaleniami planu, 

 

4. linie `redniego i nis—iego na”ięcia mogą być 
lokalizowane w liniach rozgranicza–ących dróg, 

 

5. w obrębie stref technicznych linii 
ele—troenergetycznych nalewy zachować ”asy wolne 
od zadrzewieL 5,5 m w obie strony linii, 

 

6. zmniejszenie lub likwidacja stref 

technicznych od sieci i urządzeL oznacza zmnie–szenie 

lub li—widac–ę ograniczeL w zagospodarowaniu 

terenów zgodnie z ich przeznaczeniem, 

 

7. do”uszcza się budowę sieci i urządzeL 
tele—omuni—acy–nych, ”od warun—iem, we nie będą 
—olidowaJy z innymi ustaleniami planu, 

 

8. sieci i urządzenia tele—omuni—acy–ne mogą 
być lo—alizowane w liniach rozgranicza–ących dróg. 

 

§ 9. Ustala się zasady budowy i rozbudowy 

urządzeL i sieci zaopatrzenia w gaz: 

 

1. zaopatrzenia w gaz z istnie–ące– sieci 
gazowe– ( na granicy obszaru ob–ętego ”lanem), ”o 
rozbudowaniu –e– wzdJuw dróg gminnych oznaczonych 
na planie 9KD i 3 KD 

 

2. ”ro–e—towane gazociągi nalewy sytuować 
”oza liniami rozgranicza–ącymi dróg, ta— aby nie 
—olidowaJy z innymi ustaleniami ”lanu; do”uszcza się 
lo—alizowanie gazociągów w obrębie linii 
rozgranicza–ących dróg. 

 

§ 10. Ustala się zasady budowy i rozbudowy 

systemu zaopatrzenia w wodę: 
 

1. Latoszyn: z 

w drodze 9KD 

 

2. Zawada: ”o”rzez rozbudowę istnie–ące– sieci 
o  drodze 3KD, 

—tóre– —oLców—a zna–du–e się w granicy terenu 1NO 

i 2US. 
 

§ 11. Ustala się zasady od”rowadzania 
`cie—ów sanitarnych i opadowych: 

 

1. tereny ”rzeznaczone ”od zabudową 
w Latoszynie nalewy ob–ąć zbiorczym systemem 
—analizac–i sanitarne– ”o”rzez rozbudowę 
(”rzedJuwenie) istnie–ące– sieci o przekroju nie 

mnie–szym niw ŚN100,biegnące– wzdJuw drogi 9KŚ, 
a w Zawadzie `cie—i sanitarne od”rowadzane będą do 
istnie–ące– sieci, 

 

2. do czasu wykonania kanalizacji, tymczasowo 

do szczelnych zbiorni—ów wybieralnych, 
 

3. ”ro–e—towaną sieć —analizacy–ną nalewy 
lo—alizować ”oza liniami rozgranicza–ącymi dróg, ta— 
aby nie —olidowaJa z innymi ustaleniami planu. 

Śo”uszcza się lo—alizowanie sieci —analizacy–ne– 
w obrębie linii rozgranicza–ące– dróg, 

 

4. zakaz odprowadzania nie oczyszczonych 

`cie—ów o”adowych do wód i do ziemi z terenów 
obie—tów usJugowych, ”ar—ingów i cmentarza oraz 

dróg, 
 

5. za—az ”odJączania —analizac–i deszczowe– do 
sieci drenars—ie– ( wie` Zawada). 

 

§ 12. Ustala się zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 
 

1. ogrzewanie budyn—ów ”rzez —otJownie 

indywidualne i lokalne , 
 

2. do ogrzewania nalewy stosować uródJa cie”Ja 
o”arte na no`ni—ach energii nie ”ogarsza–ących stanu 
`rodowis—a naturalnego. 
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§ 13. Ustala się zasady gos”odar—i od”adami: 
 

1. gospodarka odpadami komunalnymi powinna 

być ”rowadzona w oparciu o obowiązu–ące na terenie 
Gminy zasady, w s”osób nie zagrawa–ący `rodowis—u 
naturalnemu, 

 

2. gos”odar—ę od”adami nalewy ”rowadzić 
z uwzględnieniem segregac–i od”adów u uródeJ ich 
powstawania, a ”ochodzącymi z dziaJalno`ci 
usJugowe– i produkcyjnej w s”osób za”ewnia–ący 
ochronę `rodowis—a. 

 

§ 14. Ustala się granicę ”asa izolu–ącego teren 
cmentarza w wiel—o`ci 50,0 m. W pasie tym zakazuje 

się lo—alizac–i: 
 

1. zabudowaL miesz—alnych 

 

2. za—Jadów ”rodu—u–ących arty—uJy 
wywno`ciowe 

 

3. za—Jadów wywienia zbiorowego bądu 
”rzechowu–ących arty—uJy wywno`ci, 

 

4. studzien i uródeJ czer”ania wody do ”icia 
i potrzeb gospodarczych. 

 

RozdziaJ II Ustalenia szczegóJowe  
WIś_ LATOSZYN ( zaJŁ Nr1A) 

 

§ 15. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
cmentarza wraz z niezbędną infrastru—turą techniczną 
oznaczony na rysunku planu symbolem 1ZC 

 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

 

1) cmentarz nalewy —sztaJtować w formie 

tarasowych ”ól grzebalnych 

 

2) gJówne i dodat—owe we–`cia nalewy 
zlo—alizować od strony drogi ”ubliczne– 
oznaczonej na planie symbolem 9KD 

 

3) nalewy wytyczyć gJówną ale–ę, o szero—o`ci nie 
mnie–sze– niw 5,0 m. ze sz”alerem drzew 
”owiązaną z we–`ciem gJównym do cmentarza. 
We–`cia do cmentarza nalewy zaa—centować 
bramami we–`ciowymi, 

 

4) ogrodzenie cmentarza trwaJe ｦ awurowe 

 

5) na terenie cmentarza nalewy ”rzewidzieć ”asy 
zieleni izolacy–ne– wzdJuw ogrodzenia 

 

6) ”odziaJ na ”ola grzebalne o regularnym 

”rosto—ątnym —sztaJcie, —om”onowane 
w u—Jadzie nawiązu–ącym do istnie–ącego 
cmentarza, uJowone tarasowo 

 

7) w przypad—u wystą”ienia wód gruntowych 
”owywe– 2,5 m. ”od ”owierzchnia terenu, 
do”uszcza się nadsy”anie terenu ”ól 
grzebalnych by osiągnąć o—re`loną ”owywe– 
warto`ć, 

 

8) do”uszcza się lo—alizowanie na terenie 
cmentarza miejsc do chowania urn np. 

kolumbaria czy pola urnowe, 

 

9) do”uszcza się lo—alizac–ę ”laców dla 
”o–emni—ów na od”ady, oraz tymczasowe 
—ontenerowe s—Jadowanie od”adów 
cmentarnych, w obrębie s”ec–alnie do tego celu 
przystosowanych miejsc, 

 

10) ”owierzchnia biologicznie czynna nie mnie– niw 
30% powierzchni terenu. 

 

11) za—azu–e się lo—alizac–i re—lam w granicach 

cmentarza i na jego ogrodzeniu. 

 

§ 16. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu usJug 
sakralnych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

2UK. 

 

2. Przeznaczenie terenu 2UK: 
 

1) podstawowe: 
 

a) kaplica cmentarna 
 

b) parkingi 
 

2) dopuszczalne: 
 

a) usJugi nieuciąwliwe z zakresu kamieniarstwa 

związanego z funkcjonowaniem cmentarza; 

 

b) usJugi handlu, dziaJa–ące o—resowo, bez staJych 
obie—tów budowlanych 

 

c) do”uszcza się realizac–ę obie—tów maJe– 
architektury, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej i zieleni. 

 

d) do”uszcza się lo—alizac–ę ”laców dla 
”o–emni—ów na od”ady ”rzy ”Jn. granicy 
terenu. 

 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

rysunkiem planu , 

 

2) intensywno`ć zabudowy nie mowe być wię—sza 
niw 0,6; nalewy zachować minimum 20% 
”owierzchni dziaJ—i –a—o ”owierzchni 
biologicznie czynnej, 

 

3) nalewy w”rowadzić ”asy zieleni izolacy–ne– 
wysokiej o szero—o`ci min. 1m. wzdJuw 
ogrodzenia. 

 

4) obsJuga —omuni—acy–na, na zasadach 

o—re`lonych w § 7, bez”o`rednio z drogi 

publicznej 9KD. 

 

5) minimalne ws—auni—i mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 5 lit. c 

 

6) zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

o—re`lonymi w §8-13. 
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4. Zasady —sztaJtowania zabudowy: 
 

1) wyso—o`ć —a”licy cmentarne– do 10,0 m, 
a wiewycz—i do 5,0 m od —alenicy, 

 

2) wyso—o`ć budyn—ów usJugowych do 6,0 m 

 

3) liczba kondygnacji nadziemnych jedna, 

 

4) obowiąze— realizac–i dachów dwu lub 
wielospadowych o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25-35o , 

 

5) elewac–e budyn—ów w kolorach neutralnych 

z zastosowaniem naturalnych materiaJów 
wy—oLczeniowych n”. tyn—, drewno, cerami—a 
elewacy–na, —amieL naturalny i inne szlachetne 

materiaJy wy—oLczeniowe. Śachy pokryte 

dachów—ą ceramiczną, blachą ”rofilowaną 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
ciemne– zieleni lub innym ”odobnym materiaJem 
pokryciowym z wyJączeniem ”o—ryć 
bitumicznych. 

 

§ 17. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z do”uszczeniem zabudowy usJugowe– , oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 3MN. 

 

2. Śo”uszcza się rozbudowę, ”rzebudowę, 
nadbudowę i odbudowę istnie–ących obie—tów oraz 
budowę nowych zgodnie z warun—ami o—re`lonymi 
w ust. 3-9 oraz § 14. 

 

3. Przeznaczenie terenu. 

 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna, 

 

2) do”uszczalne; usJugi nieuciąwliwe realizowane 
–a—o obie—ty wbudowane lub wolnosto–ące na 
dziaJ—ach ws”ólnych z zabudową miesz—aniową 
na zasadach §2 ”—t 3. 
 

4. Na terenie 3MN dopuszcza się realizac–ę 
obie—tów maJe– archite—tury, budyn—ów 
gospodarczych i garawów, sieci i urządzeL 
infrastru—tury techniczne–, dróg wewnętrznych 
i ciągów ”ieszo-jezdnych. 

 

5. Zasady zagospodarowania: 

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

rysunkiem planu oraz ustaleniami § 6 pkt 7, 

 

2) ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
–ednorodzinne– wolnosto–ące– ｦ 1000 m2, dla 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z usJugami wbudowanymi ｦ 1200 m2, 

z usJugami wolnosto–ącymi ｦ 1500 m2, 

 

3) budyn—i miesz—alne mogą być realizowane jako 

wolnosto–ące lub bliuniacze, ”rzy czym ”ow. 
dziaJ—i minimalna tych ostatnich nie mowe być 
mnie–sza niw 500 m2, 

 

4) intensywno`ć zabudowy nie mowe być wię—sza 
niw 0,3; nalewy zachować minimum 50% 
”owierzchni dziaJ—i –a—o ”owierzchni 
biologicznie czynnej. 

 

6. Zasady —sztaJtowania zabudowy: 
 

1) Forma archite—toniczna budyn—ów 
mieszkalnych: 

 

a) wyso—o`ć obie—tów miesz—aniowych do 9,0 m 
do trzech kondygnacjach nadziemnych w tym 

trzecia w ”rzestrzeni dachowe–, garawowych do 
5,0 m. 

 

b) obowiąze— realizac–i dachów dwu lub 
wielospadowych o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25 -35o , 

 

c) u—Jad —alenicy gJówne– ”rosto”adJy do drogi 
9KD, 

 

d) elewac–e budyn—ów w kolorach neutralnych 

z zastosowaniem naturalnych materiaJów 
wy—oLczeniowych n”. drewno, cerami—a 
elewacy–na, —amieL naturalny i inne szlachetne 

materiaJy wy—oLczeniowe. Śachy ”o—ryte 
dachów—ą ceramiczną, blachą ”rofilowaną 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
ciemne– zieleni lub innym ”odobnym materiaJem 
pokryciowym z wyJączeniem ”o—ryć 
bitumicznych, 

 

e) wyso—o`ć wolnosto–ących re—lam trwale 
związanych z gruntem do 5m. 

 

2) Forma archite—toniczna budyn—ów 
gos”odarczych, oraz usJugowych 
wolnosto–ących: 

 

a) wyso—o`ć budyn—ów do 7,0 m o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych w tym druga 

w przestrzeni dachowej 

 

b) obowiąze— realizac–i dachów dwu lub 
wielospadowych o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25 -35o. 

 

7. ObsJuga —omuni—acy–na, na zasadach 
o—re`lonych w § 7, bez”o`rednio z dróg ”ublicznych, 
”o”rzez ”owiązane z drogami publicznymi drogi 

wewnętrzne lub ciągi pieszo-jezdne, nie wyznaczone 

na rysunku planu. 

 

8. Minimalne ws—auni—i mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 5 lit. a. 

 

9. Zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

o—re`lonymi w §8-13. 

 

§ 18. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
rolniczego z dopuszczeniem zabudowy zagrodowej, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 4R. 

 

2. Zasady zagospodarowania: 
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1) uprawy rolne, 

 

2) do”uszcza się realizac–ę budownictwa 
zagrodowego –a— równiew rozbudowę, 
”rzebudowę i nadbudowę istnie–ących –uw 
budyn—ów, ”oza granicami ”asa izolu–ącego 
ZC1(50,0 m. od granic cmentarza), 

 

3) za—azu–e się lo—alizac–i studzien i innych u–ęć 
wody dla potrzeb bytowo-gospodarczych 

 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z ustaleniami § 6 pkt 7, 

 

5) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
zagrodowej ｦ 1800 m2, 

 

6) intensywno`ć zabudowy nie mowe być wię—sza 
niw 0,3; nalewy zachować minimum 50% 
”owierzchni dziaJ—i –a—o ”owierzchni 
biologicznie czynnej. 

 

3. Zasady —sztaJtowania zabudowy: 
 

1) Forma archite—toniczna budyn—ów 
miesz—alnych ”owinna s”eJniać nastę”u–ące 
wymagania: 

 

a) wyso—o`ć obie—tów budowlanych do 9,0 m 
o trzech kondygnacjach nadziemnych w tym 

trzecia w przestrzeni dachowej, 

 

b) obowiąze— realizac–i dachów dwu lub 
wielospadowych o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25 -35o, 

 

c) elewac–e budyn—ów w kolorach neutralnych 

z zastosowaniem naturalnych materiaJów 
wy—oLczeniowych n”. drewno, cerami—a 
elewacy–na, —amieL naturalny i inne szlachetne 

materiaJy wy—oLczeniowe. Śachy ”o—ryte 
dachów—ą ceramiczną, blachą ”rofilowaną 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
ciemne– zieleni lub innym ”odobnym materiaJem 
pokryciowym z wyJączeniem ”o—ryć 
bitumicznych, 

 

d) wyso—o`ć wolnosto–ących re—lam trwale 
związanych z gruntem do 5m. 

 

2) Forma archite—toniczna budyn—ów 
gos”odarczych ”owinna s”eJniać nastę”u–ące 
wymagania: 

 

a) wyso—o`ć budyn—ów do 8,0 m o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych w tym druga 

w przestrzeni dachowej, 

 

b) obowiąze— realizac–i dachów dwu lub 
wielospadowych o —ącie nachylenia ”oJaci 

dachowych 25 -35o. 

 

4. ObsJuga —omuni—acy–na, na zasadach 
o—re`lonych w § 7, bez”o`rednio z dróg ”ublicznych, 
”o”rzez ”owiązane z drogami publicznymi drogi 

wewnętrzne lub ciągi ”ieszo-jezdne. 

 

5. Minimalne ws—auni—i mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 5 lit. a 

 

6. Zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

o—re`lonymi w §8-13. 

 

§ 19. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
rolniczego oznaczonego na rysunku planu symbolem 

5R. 
 

2. Zasady zagospodarowania: 
 

1) uprawy rolne z zakazem wszelkiej zabudowy, 

o”rócz sieci infrastru—tury techniczne– oraz 
obie—tów obsJugi techniczne– o —tórych mowa 
w §2, ”—t 5, ”od warun—iem, we w obiektach 

tych nie ”rzewidu–e się staJego ”obytu ludzi. 
 

§ 20. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 

le`nego oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem 
6ZL. 

 

2. Zasady zagospodarowania 

 

1) teren le`ny 

 

2) obowiązu–e za—az realizac–i –a—ie–—olwie— 
zabudowy i wprowadzania zmian 

w u—sztaJtowaniu terenu, ”owodu–ących 
zmianę stosun—ów wodnych. 
 

§ 21. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

z do”uszczeniem zabudowy usJugowe–, oznaczonego 
na rysunku planu symbolem 7MN. 

 

2. Przeznaczenie terenu: 

 

1) podstawowe: 

 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

 

b) usJugi nieuciąwliwe w budynkach mieszkalnych, 

 

2) do”uszczalne; usJugi nieuciąwliwe realizowane 
–a—o obie—ty wolnosto–ące. 
 

3. Na terenie 7MN do”uszcza się realizac–ę 
obie—tów maJe– archite—tury, budyn—ów 
gospodarczych i garawy, sieci i urządzeL infrastru—tury 
technicznej, dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo-

jezdnych. 

 

4. Zasady zagospodarowania: jak dla 3MN 

 

5. Zasady —sztaJtowania zabudowy: –a— dla 
3MN. 

 

6. ObsJuga —omuni—acy–na, na zasadach 
o—re`lonych w § 7, bez”o`rednio z dróg ”ublicznych, 
”o”rzez ”owiązane z drogami publicznymi drogi 

wewnętrzne lub ciągi ”ieszo-jezdne nie wyznaczone 

na rysunku planu. 

 

7. Minimalne ws—auni—i mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 5 lit. a. 
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8. Zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

o—re`lonymi w §8-13. 

 

§ 22. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu 
zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem zabudowy 

usJugowe–, oznaczonego na rysun—u ”lanu symbolem 
8RM. 

 

2. Przeznaczenie terenu: 
 

1) podstawowe: 
 

a) zabudowa mieszkaniowa zagrodowa, 
 

b) usJugi nieuciąwliwe w budynkach mieszkalnych, 
 

2) do”uszczalne; usJugi nieuciąwliwe realizowane 
–a—o obie—ty wolnosto–ące. 
 

3. Na terenie 8RM do”uszcza się realizac–ę 
obie—tów maJe– archite—tury, budyn—ów 
gospodarczych i garawy, sieci i urządzeL infrastru—tury 
techniczne–, dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo-

jezdnych. 

 

4. Zasady zagospodarowania: 

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

rysun—iem ”lanu oraz ustaleniami § 6 pkt 7, 

 

2) minimalna ”owierzchnia dziaJ—i dla zabudowy 
zagrodowej ｦ 1800 m2, dla zabudowy 

zagrodowej z usJugami wbudowanymi ｦ 

1900 m2, z usJugami wolnosto–ącymi ｦ 

2000 m2, 

 

3) budyn—i miesz—alne mogą być realizowane –a—o 
wolnosto–ące lub bliuniacze, ”rzy czym ”ow. 
dziaJ—i minimalna tych ostatnich nie mowe być 
mnie–sza niw 1000 m2, 

 

4) intensywno`ć zabudowy nie mowe być wię—sza 
niw 0,3; nalewy zachować minimum 50% 
”owierzchni dziaJ—i –a—o ”owierzchni 
biologicznie czynnej. 

 

5) w czę`ci ”oJudniowe– terenu 8RM, ob–ętego 
”asem izolu–ącym od cmentarza obowiązu–ą 
ustalenia § 14 . 
 

5. Zasady —sztaJtowania zabudowy: 

 

1) Forma archite—toniczna budyn—ów 
miesz—alnych ”owinna s”eJniać nastę”u–ące 
wymagania: 

 

a) wyso—o`ć obie—tów budowlanych do 9,0 m 
o trzech kondygnacjach nadziemnych w tym 

trzecia w przestrzeni dachowej, 

 

b) obowiąze— realizac–i dachów dwu lub 
wielospadowych o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25 -35o, 

 

c) elewac–e budyn—ów w kolorach neutralnych 

z zastosowaniem naturalnych materiaJów 
wy—oLczeniowych n”. drewno, cerami—a 
elewacy–na, —amieL naturalny i inne szlachetne 

materiaJy wy—oLczeniowe. Śachy pokryte 

dachów—ą ceramiczną, blachą ”rofilowaną 
w barwach cerami—i naturalne–, brązu lub 
ciemne– zieleni lub innym ”odobnym materiaJem 
pokryciowym z wyJączeniem ”o—ryć 
bitumicznych, 

 

d) wyso—o`ć wolnosto–ących re—lam trwale 
związanych z gruntem do 5m. 

 

2) Forma archite—toniczna budyn—ów 
gos”odarczych, oraz usJugowych 
wolnosto–ących ”owinna s”eJniać nastę”u–ące 
wymagania: 

 

a) wyso—o`ć budyn—ów do 8,0 m o dwóch 
kondygnacjach nadziemnych w tym druga 

w przestrzeni dachowej, 

 

b) obowiąze— realizac–i dachów dwu lub 

wielospadowych o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25 -35o. 

 

6. ObsJuga —omuni—acy–na, na zasadach 
o—re`lonych w § 7 bez”o`rednio z drogi publicznej. 

 

7. Minimalne ws—auni—i mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 5 lit. a. 

 

8. Zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

o—re`lonymi w §8-13. 

 

§ 23. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu dróg 
”ublicznych ”od drogę lo—alną —lasy L, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 9KD. 

 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 12,0 m., 
 

2) szero—o`ć –ezdni 5,5 m. 
 

3) chodniki wykonane z elementów 
drobnowymiarowych, 

 

4) do”uszcza się dwu—ierun—ową `ciew—ę 
rowerową w miejsce jednego z chodni—ów. 
WIś_ ZAWAŚA (zaJ. Nr 1B) 
 

§ 24. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu ”od 
oczyszczalnię `cie—ów oznaczony na ”lanie symbolem 
1NO. 

 

2. Przeznaczenie terenu: 
 

1) podstawowe - oczyszczalnia `cie—ów 
(istnie–ąca) 

 

2) dopuszczalne: 
 

a) parkingi 
 

b) obiekty i urządzenia związane fun—c–onalnie 
z oczyszczalnią 

 

c) na terenie 1NO do”uszcza się realizac–ę 
obie—tów maJe– archite—tury, dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszo-jezdnych, 
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d) obie—ty obsJugi techniczne–. 
 

3. Zasady zagospodarowania: 

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

rysunkiem planu 

 

2) intensywno`ć zabudowy nie mowe być wię—sza 
niw 0,3; nalewy zachować minimum 40% 
”owierzchni dziaJ—i –a—o ”owierzchni 
biologicznie czynnej. 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 3KD 

 

4) zieleL izolacy–na wo—óJ ogrodzenia szero—o`ci 
min.1.0 m 

 

5) ”ar—ing na nie więce– niw 20 mie–sc 
”osto–owych winien być zlo—alizowany 
w ”oJudniowo- zachodnie– czę`ci dziaJ—i. 
 

§ 25. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu s”ortu 
i rekreacji oznaczony na planie symbolem 2US. 

 

2. Przeznaczenie terenu: 

 

1) podstawowe ｦ sport i re—reac–a, zieleL 
urządzona, 

 

2) dopuszczalne: 

 

a) usJugi gastronomiczne, 
 

b) parkingi. 

 

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania: 

 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy jak na rysunku 

planu, 

 

2) intensywno`ć zabudowy nie mowe być wię—sza 
niw 0,7; nalewy zachować min. 25% 
powierzchni biologicznie czynnej, 

 

3) gJówne we–`cia nalewy zlo—alizować od strony 
drogi publicznej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 3KD, a boczne od drogi dz. 

Nr 283/6. 

 

4. Zasady —sztaJtowania zabudowy: 

 

1) wyso—o`ć zabudowy do 12,0 m. z mowliwo`cią 
”oddasza uwyt—owego, 

 

2) wyso—o`ć obie—tów s”ortowych ( n”. trybun) 
i urządzeL infrastru—turalnych w.g. ”otrzeb, 

 

3) obowiąze— realizac–i dachów dwu lub 
wielospadowych o —ącie nachylenia ”oJaci 
dachowych 25-35% 

 

4) elewac–e budyn—ów w kolorach neutralnych 

z zastosowaniem naturalnych materiaJów 
wy—oLczeniowych n”. drewno, cerami—a 

elewacy–na, —amieL naturalny it”. Śachy 
”o—ryte dachów—ą ceramiczną, blachą 
”rofilowaną w barwach ceramiki naturalnej, 

brązu lub ciemnej zieleni lub innym podobnym 

materiaJem ”o—ryciowym z wyJączeniem ”o—ryć 
bitumicznych, 

 

5) wyso—o`ć wolnosto–ących re—lam trwale 
związanych z gruntem do 10,0 m. 

z dopuszczeniem reklam na ogrodzeniu. 

 

5. ObsJuga —omuni—acy–na bez”o`rednio z drogi 

publicznej oznaczonej na planie symbolem 3KD. 

 

6. Minimalne ws—auni—i mie–sc ”ar—ingowych 
zgodnie z ustaleniami § 7 pkt 5 lit b. 

 

7. Zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia 
infrastruktury technicznej zgodnie z warunkami 

o—re`lonymi w §8-13. 

 

§ 26. 1. Ustala się ”rzeznaczenie terenu dróg 
”ublicznych ”od drogę lo—alną —lasy L oznaczony na 
rysunku planu symbolem 3KD. 

 

2. Zasady zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących 12,0 m, 
 

2) szero—o`ć –ezdni 5,5 m, 
 

3) chodniki wykonane z elementów 
drobnowymiarowych, 

 

4) do”uszcza się dwu—ierun—ową `ciew—ę 
rowerową w miejsce jednego z chodni—ów. 

 

RozdziaJ III 
Prze”isy ”rzej`ciowe i koLcowe 

 

§ 27. Śo czasu zagos”odarowania terenów 
zgodnie z ustaleniami ninie–sze– uchwaJy, zachowu–ą 
one obecne uwyt—owanie. 

 

§ 28. Ustala się wyso—o`ć staw—i o”Jaty 
jednorazowej z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
w związ—u z uchwaleniem niniejszego planu 20 %. 

 

§ 29. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy Śębica. 

 

§ 30. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od dnia ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego. 
 

- zaJączni—a nie ogJasza się 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Śębica 

 

mgr Piotr vybura 

 

 

 


