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UCHWADA NR IX/36/2011

 RADY GMINY WYSOKIE

 z dnia 15 wrze[nia 2011 r.

w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysokie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pópn. 
zm.), art. 20 i 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), oraz 
uchwaE Nr XXXVI/189/10 z dnia 23 marca 2010 r. 
oraz Nr XXXVII/199/10 z dnia 26 kwietnia 2010 
r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wysokie, Rada Gminy Wysokie uchwa-
la, co następuje: 

ROZDZIAD I
PRZEPISY OGÓLNE

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wysokieｦ, zatwierdzonego 
uchwaEą Nr XXIII/124/2001 Rady Gminy Wysokie 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. zmienionego uchwaEą 
Nr XII/58/07 Rady Gminy Wysokie z dnia 17 wrze-
[nia 2007 r. i uchwaEą Nr IX/34/2011 Rady Gminy 
Wysokie z dnia 15 wrze[nia 2011 r. - uchwala się 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wysokie dla obszarów poEoro-
nych w miejscowo[ciach:

1) DosieG dla dziaEek o nr ew. 16/4 i 153/2 zgod-
nie z zaEącznikiem nr 1

2) Nowy Dwór dla dziaEek o nr ew. 245/28 i 
245/31 zgodnie z zaEącznikiem nr 2

3) Maciejów Stary dla dziaEki o nr ew. 267/6 zgod-
nie z zaEącznikiem nr 3

4) Wysokie dla dziaEek o nr ew. 1404, 1405, 
1406, 1407 zgodnie z zaEącznikiem nr 4

5) Wysokie dla dziaEki o nr ew. 479/1 zgodnie z 
zaEącznikiem nr 5

§2. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Wysokie, zatwierdzo-
ny uchwaEą Nr X/54/03 Rady Gminy Wysokie z dnia 
04 wrze[nia 2003 r. z pópn. zm., na obszarach wy-
mienionych w niniejszej uchwale, oznaczonych na 
zaEącznikach graficznych do niniejszej uchwaEy.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o planie, 
nalery przez to rozumieć miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego gminy Wysokie zatwier-
dzony uchwaEą Nr X/54/03 Rady Gminy Wysokie z 
dnia 04 wrze[nia 2003 r., z pópG. zm.

3. Zmiany planu stanowią:

1) ustalenia zmian planu będące tre[cią niniejszej 
uchwaEy;

2) rysunki zmian planu w skali 1:1000 dla po-
szczególnych terenów, stanowiące zaEączniki do 
uchwaEy od nr 1 do nr 5;

3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmian miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Wysokie, stanowiące 
zaEącznik nr 6 do uchwaEy;

4) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania, stanowiące zaEącznik nr 7 do uchwaEy.

§3. Zmiany planu obejmują obszary na terenie 
gminy Wysokie w granicach oznaczonych na zaEącz-
nikach graficznych w skali 1:1000.

§4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
zmian planu są:

1) ustalenie przeznaczenia terenu;
2) ochrona lokalnych interesów publicznych po-

przez unormowanie i podporządkowanie dziaEaG 
inwestycyjnych wymogom zachowania Eadu prze-
strzennego;

3) okre[lenie przeznaczenia oraz zasad zagospo-
darowania poszczególnych terenów, tak aby umor-
liwić ksztaEtowanie Eadu przestrzennego w sposób 
zapewniający ochronę [rodowiska i zdrowia ludzi 
oraz warto[ci kulturowych gminy.

§5. 1. Przedmiotem ustaleG zmian planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone symbolem MN;
2) tereny usEug U;
3) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów oraz tereny urządzeG elektroenergetycz-
nych i ciepEowniczych ｠ biogazownia oznaczone 
symbolem P,EG;

4) tereny dróg wewnętrznych oznaczone symbo-
lem KDw;

5) zasady zagospodarowania terenów o których 
mowa w pkt 1-4;

6) zasady obsEugi komunikacyjnej;
7) zasady zaopatrzenia terenu w infrastrukturę 

techniczną.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 

zmian planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) granice zmiany planu;
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
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czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania;
3) nieprzekraczalne linie zabudowy;
4) oznaczenia terenów o rórnym przeznaczeniu i 

rórnych zasadach zagospodarowania.
3. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmian planu 

nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulowa-
ny lub informacyjny.

§6. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 
mowa o:

1) rysunku zmian planu ｠ nalery przez to rozumieć 
graficzny zapis planu, przedstawiony na mapie za-
sadniczej w skali 1:1000 stanowiący zaEącznik do 
niniejszej uchwaEy; 

2) terenie ｠ nalery przez to rozumieć teren o okre-
[lonym w miejscowym planie przeznaczeniu podsta-
wowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz 
oznaczony symbolem;

3) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi;

4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 
danym terenie;

5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym - nalery przez 
to rozumieć równowarno[ć okre[lonych rodzajów 
przeznaczenia, oznaczonego jako kilka symboli lite-
rowych, które mogą istnieć samodzielnie;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym ｠ nalery przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne nir podstawo-
we, stanowiące jego uzupeEnienie;

7) teren obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-
gazynów ｠ nalery przez to rozumieć obiekty i urzą-
dzenia związane z czynno[ciami wytwarzania, prze-
twórstwa surowców i materiaEów oraz skEadowania 
i magazynowania produktów i towarów (w tym 
handlu hurtowego), realizowanymi w sposób nie za-
grarający [rodowisku przyrodniczemu oraz zdrowiu 
i ryciu ludzi, nie powodującymi negatywnego od-
dziaEywania (ponadnormatywnych zanieczyszczeG 
i zakEóceG [rodowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) 
poza granicami wEasno[ci;

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, stanowiącą granicę dla usytuowa-
nia elementów elewacji budynków lub ich czę[ci, 
bez jej przekraczania, linia zabudowy nie dotyczy 
m.in: schodów, balkonów, wykuszy, loggii, gzym-
sów, okapów, zadaszeG nad wej[ciami;

9) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą 
ro[linno[cią;

10) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zjawi-
ska fizyczne lub stany utrudniające rycie ludzi albo 
dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, a zwEasz-
cza: haEas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i 
zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód;

11) zabudowie usEugowej - nalery przez to rozu-
mieć zabudowę na potrzeby usEug komercyjnych, 
publicznych lub rzemiosEa, związanych z obsEugą 
zespoEu zabudowy oraz usEug uzupeEniających inne 
funkcje, pod warunkiem konieczno[ci zachowania 

standardów jako[ci [rodowiska;
12) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-

zumieć urządzenia (obiekty budowlane lub pomiesz-
czenia w budynkach o innym przeznaczeniu nir 
mieszkaniowe lub w czę[ci budynków mieszkalnych 
sEurące do dziaEalno[ci, której celem jest zaspokaja-
nie staEych potrzeb ludno[ci zarówno bytowych jak 
i socjalnych;

13) usEugach publicznych - nalery przez to ro-
zumieć obiekty o funkcji usEugowej realizowane z 
przewagą funduszy publicznych we wszystkich 
dziedzinach o charakterze ogólnospoEecznym, reali-
zowanych w ramach dziaEaG wEasnych przez samo-
rząd lokalny;

14) rozbudowie ｠ nalery przez to rozumieć roboty 
budowlane prowadzące do powiększenia kubatury 
lub powierzchni zabudowy istniejących obiektów;

15) drodze publicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach pu-
blicznych do kategorii dróg wojewódzkich, powia-
towych i gminnych, wydzielonych liniami rozgrani-
czającymi;

16) drodze wewnętrznej ｠ nalery przez to rozu-
mieć komunikację Eączącą teren objęty planem z 
drogami publicznymi;

17) zabudowie towarzyszącej - nalery przez to ro-
zumieć budynki gospodarcze, garare i inne obiekty 
budowlane związane z podstawową funkcją terenu;

18) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
ro[linno[ć uksztaEtowaną w sposób umorliwiający 
ograniczenie rozprzestrzeniania się haEasu i zanie-
czyszczeG;

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami odrębnymi.

§7. W ustaleniach miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Wysokie, zatwier-
dzonego uchwaEą Nr XXIV/132/08 Rady Gminy Wy-
sokie z dnia 06 listopada 2008 r. wprowadza się 
następującą korektę:

1) §11 ust. 2 pkt 2 lit. a) otrzymuje brzmienie: 
ｧKDW ｠ droga gminna ｠ odcinek projektowany o 
dEugo[ci ok. 333 m: 

ｪ szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 15,0 m, 
ｪ szeroko[ć jezdni - przy realizacji etapowej od 3,5 

m do 5,0 metrów docelowo, 
ｪ w terenach zainwestowanych ｠ jednostronny 

chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni z ewen-
tualnym wydzieleniem [cierki rowerowej, 

ｪ linia zabudowy liczona od krawędzi jezdni: 
- dla budynków mieszkalnych 15,0 m, 
- dla pozostaEych obiektów budowlanych ｠ 8,0 

m.ｦ

ROZDZIAD II
USTALENIA OGÓLNE

§8. Przepisy ogólne
1. Ustalenia ogólne, okre[lające sposób zagospo-

darowania oraz ksztaEtowania zabudowy obowiązu-
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ją dla wszystkich terenów objętych opracowaniem.
2. Dopuszcza się inwestowanie jedynie zgodne 

z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem 
oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania tere-
nów, oznaczonych na rysunkach zmian planu od-
rębnymi symbolami i ograniczonymi za pomocą linii 
rozgraniczających.

3. 3. W terenie morliwa jest lokalizacja obiektów 
z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego, w spo-
sób nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem 
tego terenu.

4. Teren, dla którego w planie przewidziano prze-
znaczenie inne od dotychczasowego, more być do 
czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszą uchwa-
Eą urytkowany w sposób dotychczasowy.

5. Wszelkie zakazy i ograniczenia wynikające z za-
gospodarowania terenu nie dotyczą inwestycji celu 
publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej zgodnie 
z przepisami odrębnymi.

6. Plan nie okre[la:
1) zasad ochrony dóbr kultury wspóEczesnej, gdyr 

takie nie występują w granicach opracowania;
2) granic terenów górniczych, granic terenów na-

raronych na niebezpieczeGstwo powodzi oraz tere-
nów zagroronych osuwaniem się mas ziemnych, 
gdyr takie tereny nie występują w obszarach opra-
cowania.

§9. Zasady realizacji
1. Realizacja ustaleG niniejszej uchwaEy winna od-

bywać się zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
oraz innymi aktami prawnymi i przepisami związa-
nymi z procesami inwestycyjnymi przy peEnej ochro-
nie [rodowiska naturalnego i kulturowego.

2. 2. Realizacja planu winna respektować prawo 
wEasno[ci oraz prawo wEadania terenem, w stosun-
ku do którego plan wprowadza zmiany urytkowa-
nia.

3. 3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w 
granicach terenu wyznaczonego planem pod okre-
[lony rodzaj urytkowania.

4. Ewentualna przebudowa urządzeG i sieci infra-
struktury technicznej kolidujących z planowanym 
zagospodarowaniem odbywać się będzie kosztem i 
staraniem inwestora projektowanej zabudowy.

5. Konieczno[ci zmiany ustaleG niniejszej uchwaEy 
nie powodują:

1) lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeG 
liniowych infrastruktury technicznej, wynikające z 
uzasadnionych rozwiązaG projektowych oraz roz-
budowa lokalnych systemów uzbrojenia terenów 
｠ sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej oraz 
elektroenergetycznej, Eącznie ze stacjami transfor-
matorowymi;

2) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrznych 
i dojazdowych do terenów przeznaczonych do zain-
westowania oraz do terenów rolnych i le[nych.

§10. Zasady podziaEu nieruchomo[ci

1. PodziaEu nieruchomo[ci morna dokonać, jereli 
jest on zgodny z ustaleniami niniejszej uchwaEy oraz 
z przepisami odrębnymi.

2. PodziaE nieruchomo[ci nie jest dopuszczony, je-
reli projektowane do wydzielenia dziaEki gruntu nie 
mają dostępu do drogi publicznej (za dostęp do dro-
gi publicznej uwara się równier drogi wewnętrzne 
wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich 
sEurebno[ci dla wydzielonych dziaEek gruntu albo 
ustanowienia dla tych dziaEek innych sEurebno[ci 
drogowych).

3. DziaEki gruntu powstające w wyniku podziaEu 
nieruchomo[ci są dziaEkami budowlanymi, je[li ich 
powierzchnia jest nie mniejsza nir:

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej:

- wolnostojącej - min. 800 m2 przy szeroko[ci 
frontu dziaEki nie mniejszej nir 18,0 m,

- blipniaczej - min. 600 m2 przy szeroko[ci frontu 
dziaEki min. 14,0 m,

- szeregowej - min. 500 m2 przy szeroko[ci frontu 
dziaEki min. 10,0 m;

2) dla terenów zabudowy produkcyjnej oraz urzą-
dzeG elektroenergetycznych i ciepEowniczych ｠ bio-
gazowni, wielko[ć dziaEki uzalerniona jest od funkcji 
obiektu, ustalona kardorazowo zgodnie z potrzeba-
mi w oparciu o projekt zagospodarowania terenu.

4. Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni 
dziaEek nie dotyczą wydzieleG:

1) pod urządzenia infrastruktury technicznej,
2) pod drogi wewnętrzne.

§11. Zasady obsEugi w zakresie infrastruktury 
technicznej

1. Zaopatrzenie w wodę:
1) zaopatrzenie w wodę, w tym równier do celów 

przeciwporarowych - z wodociągu wiejskiego;
2) morliwo[ć konserwacji, modernizacji i wdrara-

nia najnowszych rozwiązaG technicznych istnieją-
cych sieci i urządzeG oraz rozbudowy sieci w opar-
ciu o systemy istniejące

2. Odprowadzania i oczyszczania [cieków:
1) odprowadzanie [cieków do zbiorników bezod-

pEywowych z obowiązkiem wywozu do oczyszczal-
ni [cieków, docelowo obowiązuje podEączenie do 
sieci kanalizacyjnej;

2) dopuszcza się odprowadzanie [cieków do przy-
domowych oczyszczalni [cieków;

3) realizacja przydomowych oczyszczalni [cieków 
po dokonaniu uprzednich badaG hydrogeologicz-
nych terenu;

3. Elektroenergetyka:
1) zasilenie w energię elektryczną obecnych od-

biorców realizowane będzie z istniejącej sieci elek-
troenergetycznej; przyEączenie do sieci elektroener-
getycznej planowanych obiektów (nieruchomo[ci) 
lub zwiększenie mocy elektrycznej do istniejących 
nastąpi zgodnie z ustawą Prawo energetyczne, gdy 
speEnione będą warunki techniczne i ekonomiczne 
przyEączenia i dostarczania energii elektrycznej, na 
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podstawie stosownej umowy z zarządcą sieci i po 
zrealizowaniu okre[lonych przez niego warunków 
przyEączania;

2) w przypadku wzrostu obciąrenia dopuszcza się 
na terenach zurbanizowanych budowę linii elektro-
energetycznych [redniego i niskiego napięcia oraz 
stacji transformatorowych 15/04 kV dla zasilania 
obecnych i przyszEych odbiorców energii elektrycz-
nej; dla ewentualnych wnętrzowych stacji transfor-
matorowych przewidywanych w osiedlach o zwar-
tej zabudowie ich lokalizację planować w miejscach 
na terenach wywEaszczonych z dogodnym dojaz-
dem dla cięrkiego sprzętu;

3) dopuszcza się realizację stacji transformatoro-
wych w odlegEo[ci 1,5 metra od granicy sąsiedniej 
dziaEki;

4) ewentualna przebudowa linii elektroenergetycz-
nych kolidujących z planem zagospodarowania oraz 
wykonanie obostrzeG w miejscach skrzyrowaG lub 
zblireG projektowanych obiektów (w zalerno[ci od 
rodzaju obiektu) z istniejącymi liniami elektroenerge-
tycznymi odbywać się będzie kosztem i staraniem 
Inwestora projektowanej zabudowy na podstawie 
warunków przebudowy kolidujących urządzeG elek-
troenergetycznych i stosowanej umowy cywilno 
-prawnej;

5) wyznacza się pasy techniczne wzdEur napo-
wietrznych linii elektroenergetycznych: 15,0 m dla 
linii [redniego napięcia SN 15 kV, oraz 10,0 m dla 
linii nN;

6) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod 
liniami napowietrznymi jest morliwa pod warunkiem 
speEnienia wymagaG obowiązujących przepisów i 
uzgodnienia z zarządcą sieci;

7) na terenach planowanej zabudowy obowiązuje 
zagwarantowanie dla linii kablowych SN i nN oraz 
zEączy kablowych nN pasa technicznego o szeroko-
[ci min. 1,0 m;

8) w pasach technicznych nie wolno sadzić drzew, 
budować obiektów oraz skEadować materiaEów, za 
wyjątkiem infrastruktury technicznej i inwestycji 
celu publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej.

4. Gospodarka odpadami: usuwanie odpadów sta-
Eych przez sEurby komunale na skEadowisko odpa-
dów przy jednoczesnym zastosowaniu czę[ciowej 
segregacji odpadów w miejscu ich powstawania.

5. Zaopatrzenie w gaz:
1) ustala się docelowo zaopatrzenie w gaz z sys-

temu gazowniczego, przy budowie ukEadu przesy-
Eowego;

2) morliwo[ć konserwacji, modernizacji i wdrara-
nia najnowszych rozwiązaG technicznych istnieją-
cych sieci i urządzeG oraz rozbudowy sieci w opar-
ciu o systemy istniejące.

3) strefy bezpieczeGstwa oraz kontrolowane od 
sieci gazowych przyjmuje się zgodnie z wymagania-
mi obowiązujących przepisów odrębnych;

4) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 
sieci gazowe okre[lają odrębne przepisy;

5) drzewa i krzewy mogą być sadzone w odlegEo-

[ci min. 1,5 m od zewnętrznej [cianki gazociągu. 
6. Zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 

sposób nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami 
infrastruktury technicznej.

§12. Zasady ochrony [rodowiska
1. Zakazuje się lokalizowania obiektów o uciąrli-

wo[ci wykraczającej poza granice wEadania terenem 
przez inwestora, za wyjątkiem lokalizowania inwe-
stycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci publicz-
nej.

2. Wprowadza się nakaz zachowania istniejącej 
warto[ciowej zieleni, dopuszcza się wycinkę drzew 
wyEącznie w przypadkach szczególnych, związa-
nych z pielęgnacją drzewostanu, w innych wypad-
kach nakazuje się odtworzenie zniszczonego drze-
wostanu.

3. Dla poszczególnych terenów obowiązuje zago-
spodarowanie w sposób nie powodujący przekro-
czeG norm haEasu w terenach sąsiednich, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami.

4. Istniejące i projektowane zagospodarowanie te-
renu nie more powodować przekroczeG standardów 
jako[ci [rodowiska.

5. Obszar objęty planem znajduje się w terenie 
GEównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 
406, dla którego nalery zapewnić ochronę ilo[cio-
wą i jako[ciową zasobów wodnych.

§13. Zasady ochrony warto[ci kulturowych
1. Jereli zostanie znaleziony przedmiot na tere-

nach objętych niniejsza uchwaEą, co do którego ist-
nieje przypuszczenie, ir jest ona zabytkiem arche-
ologicznym, obowiązuje:

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 
lub zniszczyć odkryty przedmiot;

2) zabezpieczyć przy uryciu dostępnych [rodków, 
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;

3) niezwEocznie zawiadomić o tym wEa[ciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je[li to 
nie jest morliwe wEa[ciwego wójta.

ROZDZIAD III
Zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenów

§14. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1P,EG 
(zaEącznik nr 1) zlokalizowanego w miejscowo[ci 
DosieG na dziaEkach ozn. nr ew. 16/4 i 153/2 ustala 
się:

1) przeznaczenie terenu:
a) wielofunkcyjne - tereny obiektów produkcyj-

nych, skEadów i magazynów oraz urządzeG elektro-
energetycznych i ciepEowniczych ｠ biogazownia,

b) dopuszczalne - funkcje administracyjne, socjal-
no - sanitarne towarzyszące funkcji podstawowej, 
zaplecze infrastruktury technicznej;

2) realizacja budynków produkcyjnych, gospodar-
czych i gararowych oraz urządzeG elektroenerge-
tycznych i ciepEowniczych (biogazownia) pod wa-
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runkiem utrzymania uciąrliwo[ci projektowanych 
obiektów w granicach wEadania terenem przez dys-
ponenta obiektu;

3) udziaE powierzchni zabudowy do 50% po-
wierzchni terenu;

4) obowiązuje pozostawienie nie mniej nir 30% 
powierzchni biologicznie czynnej;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15 m od kra-
wędzi jezdni drogi gminnej;

6) zakazuje się lokalizowanie przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 
z zastrzereniem pkt. 8);

7) realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, warunkuje 
się zachowaniem procedur okre[lonych w przepi-
sach odrębnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEy-
wania dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu 
do którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzy-
manie standardów jako[ci [rodowiska na granicy 
terenu wyznaczonego w planie z zastrzereniem pkt 
8);

8) ustalenia zawarte w pkt. 6 i 7 nie mają za-
stosowania w przypadku realizacji infrastruktury i 
inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci pu-
blicznej;

9) obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowa-
niu terenu wymogów ochrony [rodowiska dotyczą-
cych ochrony wód powierzchniowych i podziem-
nych przed zanieczyszczeniem przez odpady i [cieki 
technologiczne; obowiązuje zabezpieczenie przed 
przenikaniem zanieczyszczeG do gruntu, odwodnie-
nie placu i odprowadzenie [cieków i wód skaronych 
na warunkach okre[lonych w niniejszym planie;

10) zasady zabudowy i zagospodarowania dla 
obiektów produkcyjnych, skEadów i magazynów:

a) maksymalna wysoko[ć do 10 m od poziomu 
terenu do najwyrszego punktu w dachu;

b) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem do 
45°;

11) przy realizacji budynków administracyjnych, 
gospodarczych i gararowych obowiązuje:

a) budynki administracyjne o wysoko[ci do 2 
kondygnacji nadziemnych, maksymalnej wysoko-
[ci mierzona od topograficznej powierzchni terenu 
｠ 9,0 m do kalenicy i poEaciach dachowych nachy-
lonych pod kątem do 45° z morliwo[cią wprowa-
dzenia przyczóEków i naczóEków,

b) budynki gospodarcze i gararowe o wysoko[ci 
1 kondygnacji nadziemnej, maksymalnej wysoko[ci 
mierzona od topograficznej powierzchni terenu ｠ 
6,0 m do kalenicy i poEaciach dachowych nachylo-
nych pod kątem 15°-45°,

c) okap o szeroko[ci od 50 - 70 cm,
d) posadowienie parteru do 1,0 m powyrej naj-

wyrszego punktu terenu w obrysie budynku,
e) ustala się pokrycie dachów dachówką, blachą, 

blachodachówką lub materiaEami bitumicznymi, za-
kaz stosowania materiaEów o jaskrawych kolorach;

12) nie ustala się wymagaG architektonicznych w 
stosunku do obiektów, których formy wynikają z 

wymagaG technologicznych;
13) dla budowli, w których lub wokóE których 

mogą tworzyć się mieszaniny niebezpieczne pal-
nych gazów z powietrzem, nalery wyznaczyć strefy 
zagrorenia wybuchem z uwzględnieniem warunku 
ustalanego w pkt 16;

14) proces technologiczny elektrowni biogazo-
wych powinien być rozwiązany w sposób eliminu-
jący morliwo[ć zanieczyszczenia gleby i wód pod-
ziemnych;

15) przy budowie elektrowni biogazowych zasto-
sować nalery nowoczesne rozwiązania techniczne i 
technologiczne speEniające wymogi BAT;

16) instalacje elektrowni biogazowych nalery wy-
posaryć w [rodki ograniczające emisję odorów do 
powietrza oraz skutecznie zabezpieczyć przed wy-
ciekami biogazu;

17) odpady technologiczne z elektrowni biogazo-
wych wykorzystywać na cele rolnicze lub przekazy-
wać do najblirej poEoronych miejsc, w których mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione;

18) powstające odpady niebezpieczne nalery gro-
madzić selektywnie i wywozić do najblirej poEoro-
nych miejsc, gdzie zostaną poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi wyma-
ganiami przepisów prawnych, w szczególno[ci z 
ustawą o odpadach;

19) realizacja inwestycji wymaga szczegóEowego 
rozpoznania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych;

20) wEa[ciciel elektrowni jest zobowiązany do 
prowadzenia monitoringu inwestycji na [rodowisko 
przyrodnicze;

21) obowiązuje zagwarantowanie miejsc do parko-
wania w ilo[ci zaspakajającej potrzeby projektowa-
nego przeznaczenia ｠ min. 1 miejsce do parkowania 
na karde 50 m2 powierzchni urytkowej budynku;

22) miejsca do parkowania winny być utwardzone 
z zaleceniem stosowania pEyt arurowych;

23) grodzenie dziaEki w odlegEo[ci nie blirszej nir 
w linii rozgraniczającej drogi;

24) obowiązuje wprowadzenie pasów zieleni izo-
lacyjnej o szeroko[ci minimum 5,0 metrów, pomię-
dzy terenami o rórnym sposobie urytkowania;

25) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-
ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu;

26) obsEuga komunikacyjna z drogi gminnej KG 
107300 (L);

27) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2P,EG (za-

Eącznik nr 2) zlokalizowanego w miejscowo[ci Nowy 
Dwór na dziaEkach ozn. nr ew. 245/28 i 245/31 
ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) wielofunkcyjne - tereny obiektów produkcyj-

nych, skEadów i magazynów oraz urządzeG elektro-
energetycznych i ciepEowniczych ｠ biogazownia o 
mocy do 1,6MW,

b) dopuszczalne - funkcje administracyjne, socjal-
no - sanitarne towarzyszące funkcji podstawowej, 
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zaplecze infrastruktury technicznej;
2) realizacja budynków produkcyjnych, gospodar-

czych i gararowych oraz urządzeG elektroenerge-
tycznych i ciepEowniczych (biogazownia) pod wa-
runkiem utrzymania uciąrliwo[ci projektowanych 
obiektów w granicach wEadania terenem przez dys-
ponenta obiektu;

3) udziaE powierzchni zabudowy do 50% po-
wierzchni terenu;

4) obowiązuje pozostawienie nie mniej nir 30% 
powierzchni biologicznie czynnej;

5) zakazuje się lokalizowanie przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 
z zastrzereniem pkt 7;

6) realizację przedsięwzięć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaEywać na [rodowisko, warunkuje 
się zachowaniem procedur okre[lonych w przepi-
sach odrębnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEy-
wania dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu 
do którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzy-
manie standardów jako[ci [rodowiska na granicy te-
renu wyznaczonego w planie z zastrzereniem pkt 7;

7) ustalenia zawarte w pkt 5 i 6 nie mają zasto-
sowania w przypadku realizacji infrastruktury tech-
nicznej i inwestycji celu publicznego z zakresu Eącz-
no[ci publicznej;

8) obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowa-
niu terenu wymogów ochrony [rodowiska dotyczą-
cych ochrony wód powierzchniowych i podziem-
nych przed zanieczyszczeniem przez odpady i [cieki 
technologiczne; obowiązuje zabezpieczenie przed 
przenikaniem zanieczyszczeG do gruntu, odwodnie-
nie placu i odprowadzenie [cieków i wód skaronych 
na warunkach okre[lonych w niniejszym planie;

9) zasady zabudowy i zagospodarowania obiek-
tów produkcyjnych, skEadów i magazynów:

a) maksymalna wysoko[ć do 10,0 m od poziomu 
terenu do najwyrszego punktu w dachu,

b) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem do 
45°;

10) przy realizacji budynków administracyjnych, 
gospodarczych i gararowych obowiązuje:

a) budynki administracyjne o wysoko[ci do 2 
kondygnacji nadziemnych, maksymalnej wysoko-
[ci mierzona od topograficznej powierzchni terenu 
｠ 9,0 m do kalenicy i poEaciach dachowych nachy-
lonych pod kątem do 45° z morliwo[cią wprowa-
dzenia przyczóEków i naczóEków;

b) budynki gospodarcze i gararowe o wysoko[ci 
1 kondygnacji nadziemnej, maksymalnej wysoko[ci 
mierzona od topograficznej powierzchni terenu ｠ 
6,0 m do kalenicy i poEaciach dachowych nachylo-
nych pod kątem 15°-45°;

c) okap o szeroko[ci od 50 - 70 cm;
d) posadowienie parteru do 1,0 m powyrej naj-

wyrszego punktu terenu w obrysie budynku,
e) ustala się pokrycie dachów dachówką, blachą, 

blachodachówką lub materiaEami bitumicznymi, za-
kaz stosowania materiaEów o jaskrawych kolorach;

11) nie ustala się wymagaG architektonicznych w 

stosunku do obiektów, których formy wynikają z 
wymagaG technologicznych;

12) dla budowli, w których lub wokóE których 
mogą tworzyć się mieszaniny niebezpieczne pal-
nych gazów z powietrzem, nalery wyznaczyć strefy 
zagrorenia wybuchem z uwzględnieniem warunku 
ustalanego w pkt. 15;

13) proces technologiczny elektrowni biogazo-
wych powinien być rozwiązany w sposób eliminu-
jący morliwo[ć zanieczyszczenia gleby i wód pod-
ziemnych;

14) przy budowie elektrowni biogazowych zasto-
sować nalery nowoczesne rozwiązania techniczne i 
technologiczne speEniające wymogi BAT;

15) instalacje elektrowni biogazowych nalery wy-
posaryć w [rodki ograniczające emisję odorów do 
powietrza oraz skutecznie zabezpieczyć przed wy-
ciekami biogazu;

16) odpady technologiczne z elektrowni biogazo-
wych wykorzystywać na cele rolnicze lub przekazy-
wać do najblirej poEoronych miejsc, w których mogą 
być poddane odzyskowi lub unieszkodliwione;

17) powstające odpady niebezpieczne nalery gro-
madzić selektywnie i wywozić do najblirej poEoro-
nych miejsc, gdzie zostaną poddane odzyskowi lub 
unieszkodliwione zgodnie z obowiązującymi wyma-
ganiami przepisów prawnych, w szczególno[ci z 
ustawą o odpadach;

18) realizacja inwestycji wymaga szczegóEowego 
rozpoznania geotechnicznych warunków posado-
wienia obiektów budowlanych;

19) wEa[ciciel elektrowni jest zobowiązany do 
prowadzenia monitoringu inwestycji na [rodowisko 
przyrodnicze;

20) obowiązuje zagwarantowanie miejsc do parko-
wania w ilo[ci zaspakajającej potrzeby projektowa-
nego przeznaczenia ｠ min. 1 miejsce do parkowania 
na karde 50 m2 powierzchni urytkowej budynku;

21) dopuszcza się wydzielenie i utwardzenie pla-
ców manewrowych oraz dróg wewnętrznych o min. 
szeroko[ci 5,0 m,

22) miejsca do parkowania winny być utwardzone 
z zaleceniem stosowania pEyt arurowych;

23) grodzenie dziaEki w odlegEo[ci nie blirszej nir 
w linii rozgraniczającej drogi;

24) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-
ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu;

25) obsEuga komunikacyjna z drogi wojewódzkiej 
KW 835 (GP);

26) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3MN (za-

Eącznik nr 3) zlokalizowanego w miejscowo[ci Ma-
ciejów Stary na dziaEce ozn. nr ew. 267/6 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
b) dopuszczalne - usEugi nieuciąrliwe nie powodu-

jące negatywnego oddziaEywania na funkcję miesz-
kalną;

2) realizacja budynku mieszkalnego, gospodarcze-
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go bądp gospodarczo ｠ gararowego;
3) adaptacja, morliwo[ć rozbudowy, remontów i 

zmiany sposobu urytkowania istniejącego budynku 
oraz uzupeEnienie zainwestowania terenu;

4) lokalizowanie usEug nieuciąrliwych wbudowa-
nych w bryEę budynku mieszkalnego pod warun-
kiem, ir nie będą przekraczaEy 50% powierzchni 
urytkowej budynku mieszkalnego lub będą stanowi-
Ey parterową zabudowę towarzyszącą;

5) wymogi wobec budynku mieszkalnego:
a) wysoko[ci do 3 kondygnacji nadziemnych,w 

tym trzecia kondygnacja winna zawrzeć się w pod-
daszu urytkowym;

b) wysoko[ć budynku mierzona od topograficznej 
powierzchni terenu do kalenicy ｠ do 12,0 m,

c) poziom parteru nie wyrej nir 1,0 m od natu-
ralnego poziomu terenu, mierzony w najwyrszym 
punkcie,

d) dach o poEaciach nachylonych pod kątem 20°-
45°;

e) okap o szeroko[ci 50 - 70 cm;
f) ustala się pokrycie dachu dachówką, blachą, 

blachodachówką lub materiaEami bitumicznymi, za-
kaz stosowania materiaEów o jaskrawych kolorach,

g) obowiązuje kolorystyka elewacji w jasnych ko-
lorach materiaEów (zalecana jak najmniejsza ilo[ć 
kolorów na elewacji), kolory winny być zharmoni-
zowane z kolorem dachu, kolorystyka detali more 
umorliwiać podkre[lenie detali;

6) przy realizacji budynków: gospodarczego lub 
gararowo - gospodarczego obowiązuje:

a) wysoko[ć ｠ 1 kondygnacja nadziemna,
b) dach o poEaciach nachylonych pod kątem 15°-

45°,
c) okap o szeroko[ci 50 - 70 cm,
d) ustala się pokrycie dachów dachówką, blachą, 

blachodachówką lub materiaEami bitumicznymi, za-
kaz stosowania materiaEów o jaskrawych kolorach, 

e) wysoko[ć budynku mierzona od topograficznej 
powierzchni terenu do kalenicy ｠ do 6,0 m,

f) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej naj-
wyrszego punktu terenu w obrysie budynku, 

g) obowiązuje kolorystyka elewacji w jasnych ko-
lorach;

7) udziaE powierzchni zabudowy maksymalnie do 
40% powierzchni dziaEki;

8) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 
nir 30% powierzchni biologicznie czynnej;

9) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20 m od kra-
wędzi jezdni drogi powiatowej;

10) grodzenie dziaEki w odlegEo[ci nie blirszej nir 
w linii rozgraniczającej drogi;

11) ogrodzenia o wysoko[ci max. do 2,0 m, wy-
konane w technice materiaEów tradycyjnych takich 
jak: kamieG, drewno, stal itp., za wyjątkiem prefa-
brykowanych przęseE betonowych;

12) obowiązuje zagwarantowanie co najmniej 1 
miejsca do parkowania na 1 mieszkanie w gararu 
lub w formie wydzielonych na dziaEce miejsc do par-
kowania;

13) miejsca do parkowani winny być utwardzone 
z zaleceniem stosowania pEyt arurowych;

14) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-
ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu;

15) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-
towej KP 2316 (L);

16) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4MN (za-

Eącznik nr 4) zlokalizowanego w miejscowo[ci Wy-
sokie na dziaEkach ozn. nr ew. 1404, 1405, 1406, 
1407 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna;
b) dopuszczalne - usEugi nieuciąrliwe nie powodu-

jące negatywnego oddziaEywania na funkcję miesz-
kalną;

2) realizacja budynków mieszkalnych, gospodar-
czych bądp gospodarczo - gararowych;

3) adaptuje się istniejące budynki zlokalizowane 
na dziaEce ozn. nr ew. 1404, dla których ustala się 
morliwo[ć remontu i zmiany sposobu urytkowania;

4) lokalizowanie usEug nieuciąrliwych wbudowa-
nych w bryEy budynków mieszkalnych pod warun-
kiem, ir nie będą przekraczaEy 50% powierzchni 
urytkowej budynku mieszkalnego lub będą stanowi-
Ey parterową zabudowę towarzyszącą;

5) wymogi wobec budynków mieszkalnych:
a) wysoko[ć do 3 kondygnacji nadziemnych,w 

tym trzecia kondygnacja winna zawrzeć się w pod-
daszu urytkowym;

b) wysoko[ć budynku mierzona od topograficznej 
powierzchni terenu do kalenicy ｠ do 12,0 m,

c) poziom parteru budynku mieszkalnego nie wy-
rej nir 1,0 m od naturalnego poziomu terenu, mie-
rzony w najwyrszym punkcie,

d) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem 20°-
45°,

e) okap o szeroko[ci 50 - 70 cm,
f) ustala się pokrycie dachów dachówką, blachą, 

blachodachówką lub materiaEami bitumicznymi, za-
kaz stosowania materiaEów o jaskrawych kolorach,

g) obowiązuje kolorystyka elewacji w jasnych ko-
lorach materiaEów (zalecana jak najmniejsza ilo[ć 
kolorów na elewacji), kolory winny być zharmoni-
zowane z kolorem dachu, kolorystyka detali more 
umorliwiać podkre[lenie detali;

6) przy realizacji budynków gospodarczych, lub 
gospodarczo ｠ gararowych obowiązuje:

a) wysoko[ć budynków ｠ 1 kondygnacja nad-
ziemna,

b) dachy o poEaciach nachylonych pod kątem 15°-
45°,

c) okap o szeroko[ci 50 - 70 cm,
d) ustala się pokrycie dachów dachówką, blacho-

dachówką lub materiaEami bitumicznymi, zakaz sto-
sowania materiaEów o jaskrawych kolorach,

e) wysoko[ć budynku mierzona od topograficznej 
powierzchni terenu do kalenicy ｠ do 6,0 m,

f) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej naj-
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wyrszego punktu terenu w obrysie budynku,
g) obowiązuje kolorystyka elewacji w jasnych ko-

lorach;
7) udziaE powierzchni zabudowy maksymalne do 

40% powierzchni dziaEki;
8) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 

nir 30% powierzchni biologicznie czynnej;
9) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym;
10) grodzenie dziaEek w odlegEo[ci nie blirszej nir 

w linii rozgraniczającej drogi;
11) ogrodzenia o wysoko[ci max. do 2,0 m, wy-

konane w technice materiaEów tradycyjnych takich 
jak: kamieG, drewno, stal itp., za wyjątkiem prefa-
brykowanych przęseE betonowych;

12) obowiązuje zagwarantowanie co najmniej 1 
miejsca do parkowania na 1 mieszkanie w gararu 
lub w formie wydzielonych na dziaEce miejsc do par-
kowania;

13) miejsca do parkowania winny być utwardzone 
z zaleceniem stosowania pEyt arurowych;

14) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-
ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu;

15) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi we-
wnętrznej KDw dla której ustala się: 

a) szeroko[ć jezdni ｠ 6,0 m,
b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 10,0 

metrów,
c) dostępno[ć nieograniczona;
16) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).
5. Dla terenu oznaczonego symbolem 5U (zaEącz-

nik nr 5) zlokalizowanego w miejscowo[ci Wysokie 
na dziaEce ozn. nr ew. 479/1 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe - tereny zabudowy usEugowej 

(handel, gastronomia, rzemiosEo, usEugi publiczne 
oraz inne nie powodujące negatywnego oddziaEy-
wania na funkcję mieszkalną),

b) dopuszczalne: lokalizacja funkcji mieszkaniowej 
w bryle budynku;

2) adaptacja, morliwo[ć rozbudowy, remontu i 
zmiany sposobu urytkowania istniejących budyn-
ków;

3) wymogi wobec rozbudowy istniejącego budyn-
ku:

a) wysoko[ć do 3 kondygnacji nadziemnych,w 
tym trzecia kondygnacja winna zawrzeć się w pod-
daszu;

b) wysoko[ć budynku mierzona od topograficznej 
powierzchni terenu do kalenicy ｠ do 12,0 m,

c) poziom parteru budynku mieszkalnego nie wy-
rej nir 1,0 m od naturalnego poziomu terenu, mie-
rzony w najwyrszym punkcie,

d) dach o poEaciach nachylonych pod kątem do 
45°, dopuszcza się dach mansardowy;

e) okap o szeroko[ci 50 - 70 cm;
f) ustala się pokrycie dachu dachówką, blachą, 

blachodachówką lub materiaEami bitumicznymi, za-
kaz stosowania materiaEów o jaskrawych kolorach,

g) obowiązuje kolorystyka elewacji w jasnych ko-

lorach materiaEów (zalecana jak najmniejsza ilo[ć 
kolorów na elewacji), kolory winny być zharmoni-
zowane z kolorem dachu, kolorystyka detali more 
umorliwiać podkre[lenie detali;

4) dla budynku gospodarczego lub gospodarczo ｠ 
gararowych ustala się:

a) wysoko[ć ｠ 1 kondygnacja nadziemna,
b) dach o poEaciach nachylonych pod kątem 15°-

45°,
c) okap o szeroko[ci 50 - 70 cm;
d) ustala się pokrycie dachów dachówką, blachą, 

blachodachówką lub materiaEami bitumicznymi, za-
kaz stosowania materiaEów o jaskrawych kolorach,

e) wysoko[ć budynku mierzona od topograficznej 
powierzchni terenu do kalenicy ｠ do 6,0 m,

f) posadowienie parteru do 1,0 metra powyrej naj-
wyrszego punktu terenu w obrysie budynku,

g) obowiązuje kolorystyka elewacji w jasnych ko-
lorach;

5) udziaE powierzchni zabudowy maksymalnie do 
40% powierzchni dziaEki;

6) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 
nir 30% powierzchni biologicznie czynnej;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 m od kra-
wędzi jezdni drogi gminnej;

8) grodzenie dziaEek w odlegEo[ci nie blirszej nir w 
linii rozgraniczającej drogi;

9) ogrodzenia o wysoko[ci max do 2,0m, wyko-
nane w technice materiaEów tradycyjnych takich 
jak: kamieG, drewno, stal itp., za wyjątkiem prefa-
brykowanych przęseE betonowych;

10) obowiązuje zagwarantowanie miejsc do par-
kowania w ilo[ci zaspakajającej potrzeby projekto-
wanego przeznaczenia ｠ min. 1 miejsce do parko-
wania na karde 25 m2 powierzchni urytkowej w 
budynku;

11) miejsca do parkowania winny być utwardzone 
z zaleceniem stosowania pEyt arurowych;

12) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-
ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu;

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gminnej 
KG 107339 (D);

14) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdziaE II).

ROZDZIAD I
PRZEPISY KOFCOWE

§15. Ustala się stawkę procentową wysoko[ci 
jednorazowej opEaty na rzecz gminy w przypadku 
zbycia nieruchomo[ci w wysoko[ci:

a) 20% wzrostu warto[ci - dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej,

b) 30% wzrostu warto[ci - dla terenów produk-
cyjnych, skEadów i magazynów, urządzeG elektro-
energetycznych i ciepEowniczych (biogazownii) oraz 
usEug,

c) 1% dla pozostaEych terenów.

§16. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy 
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospoda-
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rowania przestrzennego gminy Wysokie zatwierdzo-
nego uchwaEą Nr X/54/03 Rady Gminy Wysokie z 
dnia 04 wrze[nia 2003 r. z pópn. zm. w obszarach 
objętych niniejszą uchwaEą.

§17. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Wysokie.

§18. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy Wysokie
StanisEaw Zdun
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2P,EG

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE

Nowy Dwór
skala 1:1000

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr IX/36/2011
Rady Gminy Wysokie
z dnia 15 września 2011 r.
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3MN

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE
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Załącznik nr 3
do Uchwały Nr IX/36/2011
Rady Gminy Wysokie
z dnia 15 września 2011 r.
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ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE
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do Uchwały Nr IX/36/2011
Rady Gminy Wysokie
z dnia 15 września 2011 r.
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5U

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE

Wysokie
skala 1:1000

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr IX/36/2011
Rady Gminy Wysokie
z dnia 15 września 2011 r.
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5U

ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO GMINY WYSOKIE
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skala 1:1000

Załącznik nr 5
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z dnia 15 września 2011 r.
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ZaEącznik nr 6
do uchwaEy nr IX/36/2011

Rady Gminy Wysokie
z dnia 15 wrze[nia 2011 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE

RADY GMINY WYSOKIE
o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy Wysokie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zm.) Rada Gminy stwierdza, re w okresie wyEorenia 

do publicznego wglądu projektu zmian miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wy-
sokie oraz w czasie 14 dni po okresie wyEorenia nie 
wpEynęEy radne uwagi.
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ZaEącznik nr 7
do uchwaEy nr IX/36/2011

Rady Gminy Wysokie
z dnia 15 wrze[nia 2011 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gmi-
ny oraz o zasadach ich finansowania

W zmianach miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego ustalono następujące zasady za-
opatrzenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktu-
ry technicznej oraz komunikacji:

1. ObsEuga komunikacyjna terenów odbywać się 
będzie poprzez istniejącą sieć dróg: wojewódzkiej, 
powiatowej, gminnych oraz projektowaną drogę 
wewnętrzną znajdujących się na terenie gminy Wy-
sokie.

2. Koszt realizacji drogi wewnętrznej ponoszą 
wEa[ciciele terenów.

3. W zakresie gospodarki [ciekowej plan zakEada 
realizację zbiorników bezodpEywowych lub przydo-
mowych oczyszczalni [cieków realizowanych indy-
widualnie na dziaEkach przez inwestorów planowa-
nej zabudowy na wEasny koszt.

4. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan zakEa-
da przyEączenie projektowanych obiektów do sieci 
wodociągowej lub realizację indywidualnych syste-
mów zaopatrzenia w wodę w przypadku terenów 
poEoronych poza zasięgiem wodociągów wiejskich 
w związku z czym nie ma potrzeby rozbudowy sieci 
wodociągowej.

5. Koszt realizacji przyEączy wodociągowych do 
istniejących sieci poniosą inwestorzy projektowanej 
zabudowy.

6. Realizacja pozostaEych sieci infrastruktury tech-
nicznej, tj. elektroenergetycznej, gazowniczej, te-
lekomunikacyjnej prowadzona jest przez odrębne 
przedsiębiorstwa.


