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UCHWADA NR IX/55/2011

 RADY GMINY STANIN

 z dnia 19 lipca 2011 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Stanin, WesoEówka Tuchowicz i 
Jeleniec, Gmina Stanin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 oraz art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 
pópn. zm.), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.), art. 7 ust. 1, 
Rada Gminy Stanin uchwala co następuje: 

RozdziaE 1
USTALENIA OGÓLNE

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego wsi Stanin, WesoEówka, Tu-
chowicz i Jeleniec zwany dalej planem.

2. Granice opracowania planu stanowią granice 
administracyjne wsi: Stanin, Tuchowicz i Jeleniec 
oraz wsi WesoEówka z wyEączeniem terenów skon-
centrowanej zabudowy jednorodzinnej we wsi We-
soEówka, który posiada obowiązujący miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony 
uchwaEą Nr XXVIII/197/97 Rady Gminy w Staninie 
z dnia 23 papdziernika 1997 r.

3. Integralnymi czę[ciami niniejszej uchwaEy są 
następujące zaEączniki:

1) zaEącznik nr 1 - rysunki planu w skali 1:2000 
obejmujące:

a) rysunek nr 1 - wie[ Stanin w granicach admini-
stracyjnych,

b) rysunek nr 2 - rysunek planu w skali 1:2000 
obejmujący wie[ WesoEówka z wyEączeniem terenu 
skoncentrowanej zabudowy jednorodzinnej posiada-
jącej obowiązujący plan miejscowy,

c) rysunek nr 3 - rysunek planu w skali 1:2000 
obejmujący wie[ Tuchowicz w granicach admini-
stracyjnych,

d) rysunek nr 4 - rysunek planu w skali 1:2000 
obejmujący wie[ Jeleniec w granicach administra-
cyjnych,

2) zaEącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Gminy 
Stanin o sposobie rozpatrzenia uwag zgEoszonych 
do planu,

3) zaEącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie re-
alizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

§2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) uchwale - nalery przez to rozumieć niniejszą 

uchwaEę Rady Gminy Stanin,

2) planie - nalery przez to rozumieć niniejszy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi 
Stanin, WesoEówka, Tuchowicz i Jeleniec, gmina 
Stanin,

3) rysunkach planu - nalery przez to rozumieć ry-
sunki, o których mowa w §1 ust. 3 pkt. 1 podpunk-
ty a), b), c), d),

4) ustawie - nalery przez to rozumieć przepisy 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 
717 z pópn. zm.),

5) przepisach odrębnych - nalery przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz przepisy ograniczające dysponowanie terena-
mi, zawarte w prawomocnych decyzjach admini-
stracyjnych,

6) obszarze objętym planem - nalery przez to rozu-
mieć obszar objęty niniejszym planem w granicach 
przedstawionych na rysunkach planu,

7) terenie - nalery przez to rozumieć teren o okre-
[lonym w planie przeznaczeniu, wyznaczony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi oraz oznaczo-
ny symbolami literowymi i cyfrowymi,

8) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 
dziaEce budowlanej,

9) przeznaczeniu uzupeEniającym ｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe, które 
uzupeEnia lub stanowi funkcję towarzyszącą inną nir 
przeznaczenie podstawowe,

10) dziaEce budowlanej - nalery przez to rozumieć 
nieruchomo[ć lub taką jej czę[ć, która w wyniku 
ustaleG planu zostaEa przeznaczona pod zabudowę 
oraz której parametry, gabaryty dostęp do drogi 
publicznej i uzbrojenie w infrastrukturę techniczną, 
speEniają wymogi wynikające z odrębnych przepi-
sów i ustaleG uchwaEy,

11) liczbę kondygnacji - nalery przez to rozumieć 
maksymalną liczbę kondygnacji budynku, z wyjąt-
kiem piwnic, suteren, antresoli oraz poddaszy nie-
urytkowych,

12) wysoko[ci budynku - nalery przez to rozumieć 
wysoko[ć od poziomu terenu przy najnirej poEoro-
nym wej[ciu do pierwszej kondygnacji nadziemnej 
budynku do najwyrej poEoronej krawędzi dachu lub 
zbiegu poEaci dachowych,

13) froncie dziaEki - nalery przez to rozumieć czę[ć 
dziaEki budowlanej, która przylega do drogi, z której 
odbywa się gEówny wjazd lub wej[cie na dziaEkę,

14) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery 



przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odle-
gEo[ć zewnętrznej [ciany budynków od zewnętrznej 
krawędzi jezdni lub od linii rozgraniczającej drogę 
z pominięciem nadwieszonych czę[ci budynków 
(balkonów, loggi, wykuszy) wysuniętych poza ob-
rys budynku nie więcej nir 1,0 m oraz schodów i 
pochylni wysuniętych do 1,5 m,

15) zieleni urządzonej - nalery przez to rozumieć 
powierzchnię zieleni zagospodarowaną, poprzez 
drzewa, krzewy, darninę, a takre trawniki, klomby 
kwiatowe i oczka wodne tworzące uporządkowaną 
caEo[ć i zharmonizowanie z otoczeniem,

16) zieleni izolacyjnej ｠ nalery przez to rozumieć 
powierzchnię ziemi zagospodarowaną przez drze-
wa i krzewy, których struktura i skEad gatunkowy 
umorliwia ograniczenie niekorzystnego oddziaEywa-
nia na [rodowisko przyrodnicze,

17) uzupeEnianiu istniejącej zabudowy - nalery 
przez to rozumieć budowę nowego obiektu budow-
lanego na dziaEce czę[ciowo zabudowanej, a takre 
rozbudowę, nadbudowę, przebudowę oraz remont 
obiektów istniejących,

18) powierzchni biologicznie czynnej - nalery przez 
to rozumieć powierzchnię indywidualnej dziaEki z na-
wierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniają-
cy naturalną wegetację, a takre 50 % powierzchni 
tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie 
mniej jednak nir 10m2 oraz wodę powierzchniową 
na tym terenie,

19) usEugach nieuciąrliwych - nalery przez to ro-
zumieć budynki lub pomieszczenia w budynkach o 
innych funkcjach nir podstawowa, niezaliczone do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko w rozumieniu przepisów odrębnych,

20) przedsięwzięciach uciąrliwych ｠ rozumie się 
przez to przedsięwzięcia mogące potencjalnie od-
dziaEywać na [rodowisko dla których more być wy-
magany obowiązek sporządzenia raportu o oddzia-
Eywaniu przedsięwzięcia na [rodowisko zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

21) urządzeniach infrastruktury technicznej ｠ nale-
ry przez to rozumieć budowę drogi oraz wybudowa-
nie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów 
lub urządzeG wodociągowych, kanalizacyjnych, cie-
pEowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomu-
nikacyjnych, w tym w szczególno[ci urządzeG Eącz-
no[ci publicznej,

22) intensywno[ć wykorzystania terenu ｠ nalery 
przez to rozumieć wskapnik wielko[ci powierzchni 
zabudowy w stosunku do powierzchni dziaEki.

§3. 1. Celem ustaleG planu jest przeznaczenie te-
renów pod rórne funkcje, w tym dla inwestycji celu 
publicznego, a takre okre[lenie sposobów ich zago-
spodarowania i zabudowy z uwzględnieniem prze-
ksztaEceG w zakresie zainwestowania na obszarze 
gminy dla poprawy Eadu przestrzennego.

2. Podstawę opracowania planu stanowią:
1) uchwaEa Nr VII/42/07 Rady Gminy Stanin z 

dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie przystąpienia 

do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego,

2) Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Stanin (UchwaEa Nr 
XVI/159/2001 Rady Gminy Stanin z dnia 28 czerw-
ca 2001 r).

RozdziaE 2

§4. 1. Ustaleniami planu, są następujące oznacze-
nia graficzne, zawarte na rysunkach planu nr 1, 2, 
3 i 4:

｠ granica terenu objętego planem,
｠ linie rozgraniczające tereny o rórnych funkcjach 

lub rórnych zasadach zagospodarowania,
｠ linie zabudowy nieprzekraczalne,
｠ granice terenów peEniących funkcje korytarzy 

ekologicznych wyEączone z zabudowy,
｠ granice strefy uciąrliwo[ci,
｠ granice strefy ochronnej,
｠ granica strefy [cisEej ochrony konserwatorskiej i 

terenów wpisanych do rejestru zabytków,
｠ granica strefy po[redniej ochrony konserwator-

skiej,
W ｠ granica strefy [cisEej ochrony zabytków ar-

cheologicznych,
OW ｠ stanowiska archeologiczne ze strefą ochro-

ny archeologicznej,
OWD ｠ granica strefy obserwacji archeologicznej.
PRZEZNACZENIE TERENÓW
1) tereny zabudowy mieszkaniowej:
a) MW - tereny zabudowy wielorodzinnej,
b) MN - tereny zabudowy jednorodzinnej,
c) RM/MN - tereny zabudowy zagrodowej i jedno-

rodzinnej,
d) MN/U - tereny zabudowy jednorodzinnej i usEu-

gowej,
2) tereny zabudowy usEugowej:
a) U - tereny zabudowy usEugowej,
b) UO - tereny usEug o[wiaty,
c) UZ ｠ tereny usEug zdrowia i opieki spoEecznej,
d) UK - tereny usEug kultury,
e) UKs ｠ tereny zabudowy sakralnej,
f) U/UK ｠ tereny zabudowy usEugowej i usEug kul-

tury,
g) U/KS - tereny zabudowy usEugowej i obsEugi 

komunikacji samochodowej,
h) UK/ZP ｠ tereny usEug kultury i zieleni parkowej,
3) tereny urytkowane rolniczo:
a) R - tereny rolne poEorone w granicach obszarów 

peEniących funkcje korytarzy ekologicznych,
b) 1R ｠ tereny rolne,
c) RU/ZI ｠ tereny produkcji i obsEugi produkcji rol-

nej oraz zieleni izolacyjnej,
d) RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej,
e) Rz ｠ tereny rolne przeznaczone do zalesienia,
4) tereny zieleni i wód powierzchniowych:
a) ZL -lasy,
b) ZP - tereny zieleni parkowej,
c) ZP/U ｠ tereny zieleni parkowej i usEug,
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d) ZD - tereny ogrodów dziaEkowych,
e) ZC - tereny cmentarzy,
f) WS - tereny wód powierzchniowych,
g) WSp/ZP ｠ teren projektowanego zbiornika wod-

nego ｧStaninｦ i zieleni urządzonej,
h) ZZ ｠ tereny zagrorone powodzią,
i) P ｠ pomniki przyrody,
5) tereny komunikacji: 
a) KDG - droga gEówna,
b) KDZ - droga zbiorcza,
c) KDL - droga lokalna,
d) KDD - droga dojazdowa,
e) KDW - droga wewnętrzna,
6) tereny infrastruktury technicznej:
a) WZ - tereny urządzeG zaopatrzenia w wodę,
b) NO - tereny oczyszczalni [cieków,
c) T - tereny urządzeG telekomunikacyjnych,
d) G - gazociąg wysokiego ci[nienia,
e) EG - teren stacji redukcyjno-pomiarowej gazu,
f) EN 15 kV ｠ istniejąca napowietrzna linia [red-

niego napięcia 15 kV,
g) EN 15 kV ｠ projektowana napowietrzna linia 

[redniego napięcia 15 kV,
h) EE ｠ istniejąca sEupowa stacja trafo 15/0,4 kV,
i) EEp ｠ projektowana sEupowa stacja trafo 15/0,4 

kV,
7) inne tereny komunikacyjne,
a) KP - parkingi.
2. Oznaczenia graficzne występujące na rysunku 

planu w skali 1:2000 poza granicami terenu objęte-
go planem miejscowym, są oznaczeniami informa-
cyjnymi.

RozdziaE 3
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY I KSZTAD-

TOWANIA DADU PRZESTRZENNEGO

§5. 1. Plan ustala zachowanie istniejącej zabudo-
wy o rórnych funkcjach, a takre adaptuje istnieją-
ce budynki usytuowane w odlegEo[ci od krawędzi 
jezdni dróg publicznych mniejszej nir wynika to z 
ustawy o drogach publicznych (brak morliwo[ci 
poszerzenia pasa drogowego), jereli nie narusza to 
warunków bezpieczeGstwa ruchu.

2. Obiekty budowlane istniejące i realizowane na 
podstawie ustaleG uchwaEy, mogą być rozbudowy-
wane, nadbudowywane, przebudowywane, remon-
towane lub rozebrane, przy speEnieniu wymagaG 
przepisów odrębnych i ustaleG uchwaEy.

3. Ustala się morliwo[ć zmiany sposobu uryt-
kowania obiektów kubaturowych, pod warunkiem 
speEnienia ustaleG uchwaEy i zachowania zgodno[ci 
z przepisami odrębnymi.

4. Ustala się stosowanie w budownictwie form 
architektonicznych nie powodujących dysharmonii 
z cechami estetycznymi istniejącej zabudowy i ota-
czającego krajobrazu.

5. Dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych 
nieoznaczonych na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, a takre istniejących dróg wewnętrznych 

wydzielonych geodezyjnie - zapewniających obsEu-
gę komunikacyjną i powiązanie z zewnętrznym ukEa-
dem komunikacyjnym.

6. Ustala się następujące zasady lokalizacji miejsc 
parkingowych:

｠ w granicach wEasnego terenu oraz w pasie tere-
nu pomiędzy linią zabudowy a granicą drogi,

｠ w pomieszczeniach wynajętych lub na terenie 
nie będącym wEasno[cią inwestora o ile nie jest to 
sprzeczne z ustaleniami uchwaEy,

｠ na wyznaczonym w planie terenie parkingu KP,
｠ w pasie drogowym dróg gminnych wewnętrz-

nych i dojazdowych.
7. Lokalizacja budynków wedEug linii zabudowy 

okre[lonych na rysunkach planu.
8. Ustala się, re dla terenów, dla których rysunek 

nie okre[la linii zabudowy, budynki nalery sytuować 
zgodnie z przepisami odrębnymi.

9. W planie nie wyznacza się obiektów handlo-
wych o powierzchni sprzedary powyrej 2.000m².

RozdziaE 4
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY ZRODOWI-

SKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§6. 1. Obejmuje się ochroną drzewa uznane za 
pomniki przyrody i wpisane do rejestru pomników 
przyrody oznaczone na rysunku planu symbolem P:

1) we wsi WesoEówka ｠ grupa lip drobnolistnych 
(2 okazy), klon pospolity i kasztanowiec na terenie 
zabytkowego parku dworskiego,

2) we wsi Tuchowicz ｠ sosna wejmutka na tere-
nie parku dworskiego,

3) we wsi Jeleniec ｠ lipa drobnolistna na terenie 
parku dworskiego.

2. Wszystkie inwestycje w promieniu 15 m od po-
mników przyrody orywionej muszą być uzgodnione 
z wEa[ciwym organem sEurb ochrony przyrody.

3. Ustala się pozostawienie w dotychczasowym 
urytkowaniu terenów rolnych i le[nych tworzących 
korytarze ekologiczne okre[lonych na rysunku pla-
nu granicą, które obejmują doliny rzek Bystrzycy i 
Wilkojadki.

4. Na terenach objętych planem wprowadza się 
następujące zakazy:

1) wprowadzania nieoczyszczonych [cieków do 
wód powierzchniowych lub do gruntu oraz tworze-
nia i utrzymywania otwartych zbiorników i kanaEów 
[ciekowych,

2) realizowania przedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaEywać na [rodowisko, okre[lonych w prze-
pisach odrębnych, za wyjątkiem terenów na których 
plan dopuszcza w.w. przedsięwzięcia oraz obiektów 
infrastruktury technicznej i komunikacyjnej oraz 
Eączno[ci publicznej ,

3) likwidowania i niszczenia zadrzewieG [ródpol-
nych, przydrornych i nadwodnych, jereli nie wyni-
kają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 
zapewnienia bezpieczeGstwa ruchu drogowego lub 
wodnego, albo budowy, odbudowy, utrzymania, re-
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montów lub naprawy urządzeG wodnych,
4) zmniejszania powierzchni le[nej, niszczenia la-

sów oraz dziaEaG osEabiających biologiczną odpor-
no[ć drzewostanów.

5. Na terenach objętych planem, wprowadza się 
następujące nakazy:

1) prowadzenia racjonalnej gospodarki zasobami 
przyrodniczymi, takimi jak wody, gleby, lasy i po-
wietrze,

2) utrzymywania [ródle[nych i [ródpolnych zbior-
ników wodnych,

3) gromadzenia odpadów na posesjach z zalece-
niem ich segregacji,

4) wprowadzenie zieleni izolacyjnej równolegle z 
procesem inwestycyjnym,

5) ograniczenia lub eliminacji zagroreG powstaEych 
w wyniku wytwarzania odpadów, które ze względu 
na pochodzenie, skEad chemiczny, biologiczny i inne 
wEa[ciwo[ci, mogą stanowić zagrorenie dla rycia i 
zdrowia ludzi lub dla [rodowiska,

6) zachowanie wzdEur rowów melioracyjnych nie-
ogrodzonych pasów technicznych o szeroko[ci min. 
1,5m umorliwiającej dostęp do rowów w stopniu 
wystarczającym do ich konserwacji,

7) dokonywania na terenach zmeliorowanych, 
przed realizacją zabudowy, odpowiednich zabezpie-
czeG lub przebudowy urządzeG melioracyjnych, w 
uzgodnieniu z urytkownikiem tych urządzeG, umor-
liwiających prawidEowe funkcjonowanie systemu na 
terenach sąsiednich,

8) ustala się budowę nowych urządzeG meliora-
cyjnych oraz konserwację modernizację i remonty 
istniejących urządzeG melioracyjnych, zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

9) zachowywania na terenach lasów walorów [ro-
dowiska przyrodniczego oraz prowadzenia gospo-
darki le[nej zgodnie z przepisami odrębnymi,

10) zalesienia terenów oznaczonych na rysunku 
planu,

11) wprowadzania nowej zieleni urządzonej i izo-
lacyjnej oraz zachowanie minimalnej powierzchni 
biologicznie czynnej na dziaEkach przeznaczonych 
pod zabudowę - wg ustaleG uchwaEy,

12) eksploatacja instalacji powodująca wprowa-
dzenie gazów lub pEynów do powietrza nie powinna 
spowodować przekroczenia standardów jako[ci [ro-
dowiska, w tym standardów jako[ci powietrza poza 
terenem, do którego prowadzący instalację posiada 
tytuE prawny,

13) ustala się, ir oddziaEywanie uciąrliwo[ci aku-
stycznej, wynikającej z prowadzonej dziaEalno[ci 
winno zamykać się w granicach terenu, do którego 
inwestor posiada tytuE prawny oraz nie more prze-
kraczać granicy norm dopuszczalnych w tym zakre-
sie dla istniejących i projektowanych funkcji tere-
nów sąsiednich,

14) ustala się ochronę przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym poprzez utrzymanie dopusz-
czalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 
[rodowisku zgodnie z przepisami odrębnymi, a w 

szczególno[ci na terenach zabudowy mieszkanio-
wej oraz w miejscach przeznaczonych na staEy po-
byt ludzi,

15) zaleca się ogrzewanie budynków ze pródeE 
ekologicznie czystych (energia elektryczna, gaz 
przewodowy lub z butli, olej opaEowy niskosiarko-
wy, elektrownie wiatrowe i sEoneczne i inne dopusz-
czalne przez przepisy odrębne).

RozdziaE 5
USTALENIA W ZAKRESIE OCHRONY DZIEDZIC-

TWA KUL TUROWEGO, ZABYTKÓW I DÓBR KUL-
TURY WSPÓDCZESNEJ

§7. 1. Ustala się objęcie [cisEą ochroną konser-
watorską obiektów i terenów wpisanych do rejestru 
zabytków:

1) Stanin-WesoEówka - zespóE podworski obejmu-
jący: dwór z fosą, oficynę, stajnię i park. Nr rej. 
zabytków A/307, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem ZP,

2) Stanin - teren po ko[ciele parafialnym pw. Trój-
cy Zwiętej, który zostaE przeniesiony do Pratulina 
oraz teren w granicach cmentarza ko[cielnego znaj-
dujący się w terenie oznaczonym na rysunku planu 
symbolem UKs,

3) Stanin - dzwonnica. Nr rej. zabytków A/106 
znajdujący się w terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem UKs,

4) Jeleniec - zespóE pobernardyGski: ko[cióE para-
fialny pw. [w. Anny z dekoracją architektoniczno-
rzepbiarską oraz ruchomo[ciami, dawny klasztor, 
ogrodzenie z dekoracyjną bramką, dzwonnica-bra-
ma, figura na terenie cmentarza ko[cielnego, teren 
dawnego cmentarza ko[cielnego z drzewostanem w 
granicach parceli. Nr rej. zabytków A/580 oznaczo-
ny na rysunku planu symbolami UKs oraz UK/ZP,

5) Tuchowicz - ko[cióE parafialny pw. [w. Marii 
Magdaleny. Nr rej. Zabytków S A/347, znajdujący 
się w terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem UKs,

6) Tuchowicz - pozostaEo[ci dworu obronnego. Nr 
rej. zabytków S A/444 oznaczony na rysunku planu 
symbolem W,

2. Dla obiektów i terenów wymienionych w ust. 
1 punkty od 1) do 5) ustala się następujące zasady 
zagospodarowania:

1) zachowanie zasadniczych elementów histo-
rycznego rozplanowania, tj. utrzymanie istniejącej 
sieci dróg, szpalerów ro[linno[ci wysokiej, osi wido-
kowych i kompozycyjnych, ukEadu stawów i cieków 
wodnych,

2) zaleca się rekonstrukcję wcze[niej istniejących 
budynków wchodzących w skEad pierwotnego ukEa-
du przestrzennego zespoEu,

3) dopuszcza się wznoszenie maEych form archi-
tektury parkowej jak: fontanny, pomniki, itp.,

4) dopuszcza się lokalizację przej[ć pieszych, 
chodników i przejazdów tylko do niezbędnej komu-
nikacji wewnętrznej,
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5) wskapnik powierzchni zabudowy w stosunku 
do powierzchni terenu do max.25%.

6) na wszelkie dziaEania podejmowane w obrębie 
terenów i obiektów objętych strefą [cisEej ochrony 
konserwatorskiej nalery uzyskać pozwolenie Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgodnie z 
wymaganiami okre[lonymi w przepisach o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami; prace projektowe 
i rewaloryzacyjne powinny być poprzedzone opra-
cowaniem, koncepcji, po wcze[niejszym uzyskaniu 
od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wa-
runków i wytycznych konserwatorskich, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

3. Dla stanowiska archeologicznego ｠ dworu 
obronnego oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem W, wymienionego w ust.1 punkt 6) ustala się 
następujące zasady jego ochrony:

a) zakaz prac niwelacyjnych w obrębie strefy 
ochronnej wyznaczonej dla stanowisk,

b) w przypadku prac modernizacyjnych drogi 
gminne na odcinku znajdującym się w granicach 
strefy wprowadza się zakaz poszerzeG w kierunku 
nasypu grodziska. Wskazane jest odsunięcie pasa 
drogowego poza strefę ochronną stanowiska,

c) wprowadza się zakaz wprowadzania nowych 
nasypów, rowów odwadniających, zasypywania 
fosy,

d) wszelkie prace ziemne prowadzone w grani-
cach strefy ochronnej W muszą być poprzedzone 
badaniami archeologicznymi o charakterze ratowni-
czym.

4. Ustala się objęcie po[rednią ochroną konserwa-
torską następujących obiektów i terenów:

1) Tuchowicz - zabytkowy park oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZP,

2) Jeleniec - zespóE dworsko - parkowy wraz z 
zespoEem folwarcznym oznaczony na rysunku planu 
symbolami 1RU/ZI, 2RU/ZI i ZP,

3) teren poEorony przy zespole dworsko-parko-
wym w WesoEówce oznaczony symbolem ZP/U,

4) tereny poEorone przy zespole pobernardyGskim 
w JeleGcu oznaczone symbolami 3MN/U i 2MN.

5. Dla obiektów i terenów objętych po[rednią 
strefą ochrony konserwatorskiej wszelkie dziaEania 
inwestycyjne prowadone w tej strefie nalery uzgod-
nić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

6. Dla obiektów i terenów objętych po[rednią 
ochroną konserwatorską obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania:

1) teren parku w miejscowo[ci Tuchowicz ozna-
czony symbolem ZP:

a) zachowuje się zasadnicze elementy historycz-
nego rozplanowania parku tj. istniejącej sieci alei i 
szpalerów drzew,

b) zaleca się rewaloryzację parku,
2) zespóE dworsko-parkowy wraz z zespoEem 

folwarcznym w miejscowo[ci Jeleniec oznaczony 
symbolami 1RU/ZI, 2RU/ZI i ZP przeznaczony do 
produkcji rolnej z wyEączeniem hodowli zwierząt i 
drobiu oraz do lokalizacji obiektów obsEugi produkcji 

rolnej.
dla terenów 1RU/ZI i 2RU/ZI obowiązuje:
a) linia zabudowy wedEug rysunku planu,
b) wysoko[ć ｠ dwie kondygnacje nadziemne, 

maksymalnie 10,0 m,
c) dachy dwuspadowe i wielospadowe o nachyle-

niu poEaci do 40°,
d) zakaz stosowania dachów pEaskich i jednospa-

dowych,
e) wskapnik powierzchni zabudowy do powierzch-

ni wEasnej dziaEki - do max.30 %,
f) powierzchnia biologicznie czynna - co najmniej 

40 % powierzchni wEasnej dziaEki,
g) zakaz tuczu trzody chlewnej i drobiu,
h) oddziaEywanie przedsięwzięć uciąrliwych nie 

more spowodować przekroczeG standardów jako[ci 
[rodowiska zgodnie z przepisami odrębnymi,

i) dopuszcza się lokalizację kablowych sieci infra-
struktury technicznej,

j) lokalizacja zieleni izolacyjnej o szeroko[ci min. 
5,0 m wzdEur granic terenu ,

dla terenu ZP we wsi Jeleniec obowiązuje:
a) zachowanie zasadniczych elementów histo-

rycznego rozplanowania parku,
b) rewaloryzacja parku,
c) adaptuje się istniejące budynki z dopuszcze-

niem robót poprawiających stan techniczny,
d) dopuszcza się przeznaczenie budynku rząd-

cówki przebudowanej na dwór na usEugi kultury lub 
o[wiaty,

3) teren zieleni urządzonej i usEug nieuciąrliwych 
w miejscowo[ci WesoEówka oznaczony symbolem 
ZP/U:

a) adaptuje się istniejącą zabudową usEugową,
b) dopuszcza się zmianę sposobu urytkowania ist-

niejącego budynku zlewni mleka na usEugi nieuciąr-
liwe,

c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnie-
jącego budynku pod następującymi warunkami:

｠ liczba kondygnacji nadziemnych ｠ jedna kondy-
gnacja,

｠ wysoko[ć w kalenicy dachu ｠ do max. 6,0 m,
｠ dach dwuspadowy lub wielospadowy o kacie 

nachylenia poEaci dachowych do max. 45°,
｠ zakaz stosowania dachów pEaskich i jednospa-

dowych,
｠ wskapniki intensywno[ci wykorzystania terenu 

｠ max. 25 % powierzchni dziaEki,
｠ powierzchnia czynna biologicznie ｠ min. 70 % 

powierzchni dziaEki,
d) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruk-

tury technicznej w tym wier i masztów telefonii 
komórkowej o wysoko[ci do 12,0m od poziomu te-
renu,

4) teren zabudowy mieszkaniowo-usEugowej we 
wsi Jeleniec oznaczony symbolem 3MN/U:

a) nalery zachować nieprzekraczalną linię zabudo-
wy ustaloną na rysunku planu,

b) ustala się następujące parametry i gabaryty dla 
zabudowy mieszkaniowej:



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 130 ｠ 11321 ｠ Poz. 2244 

｠ wysoko[ć nowej zabudowy - do max. 8,5 m od 
poziomu terenu do kalenicy dachu budynku,

｠ wysoko[ć posadowienia podEogi parteru budyn-
ków mieszkalnych - do max.1,0 m nad poziomem 
terenu,

｠ liczba kondygnacji nadziemnych - do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym jedna more być 
w formie poddasza urytkowego,

｠ dopuszcza się czę[ciowe lub caEkowite podpiw-
niczenie,

｠ dachy dwu lub wielospadowe na zasadniczej 
bryle, przy zachowaniu nachylenia poEaci dachowej 
od 25º do 45°; zakazuje się stosowania dachów 
jednospadowych i pEaskich,

c) ustala się następujące parametry i gabaryty dla 
zabudowy usEugowej nieuciąrliwej towarzyszącej 
zabudowie mieszkaniowej:

｠ liczba kondygnacji nadziemnych ｠ jedna kondy-
gnacja,

｠ wysoko[ć od poziomu terenu do kalenicy dachu 
｠ do max. 6,0 m,

｠ wysoko[ć posadowienia podEogi parteru budyn-
ków ｠ do max. 1,0 m n.p.t.,

｠ dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci dachowych do max. 45°,

｠ zakazuje się stosowania dachów jednospado-
wych i pEaskich,

｠ dopuszcza się czę[ciowe lub caEkowite podpiw-
niczenie,

｠ powierzchnia zabudowy ｠ do max. 60,0 m2,
d) dla zabudowy gararowej i gospodarczej ustala 

się:
｠ liczba kondygnacji ｠ jedna,
｠ wysoko[ć w kalenicy dachu ｠ do max. 5,0 m,
｠ dachy dwuspadowe o kącie nachylenia poEaci 

dachowych do max. 45°,
｠ powierzchnia zabudowy budynków gospodar-

czych ｠ do max. 30,0 m2,
｠ powierzchnia zabudowy budynków gararo-

wych:
ｪ dla garary jednostanowiskowych ｠ do max. 

25,0 m2,
ｪ dla garary dwustanowiskowych ｠ do max. 50,0 

m2,
｠ zakazuje się stosowania dachów jednospado-

wych i pEaskich,
e) wskapnik intensywno[ci wykorzystania terenu 

｠ max. 30% powierzchni dziaEki more być zabudo-
wana,

f) zakazuje się stosowanie pEaszczyzn tynków ma-
lowanych peEnym kolorem niebieskim i fioletowym,

g) udziaE powierzchni biologicznie czynnej powi-
nien stanowić nie mniej nir 50 % powierzchni dziaE-
ki,

h) ustala się stosowanie ogrodzeG arurowych o 
wysoko[ci do 1,60 m,

i) dopuszcza się lokalizację obiektów i sieci infra-
struktury technicznej niezbędnych do podstawowej 
obsEugi terenu,

j) na terenach 3MN/U zakazuje się:

｠ budowy dwóch i więcej nowych domów jedno-
rodzinnych na jednej dziaEce, bez wykonania podzia-
Eu dziaEki speEniającego zasady podziaEu na dziaEki 
okre[lone w §9,

｠ lokalizacji budynków tymczasowych za wyjąt-
kiem budynków zaplecza budowy, które winny być 
usunięte w ciągu jednego roku od odbioru budowla-
nego inwestycji,

5) Teren zabudowy mieszkaniowej we wsi Jele-
niec oznaczony symbolem 2MN:

1) adaptuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-
wą,

2) w istniejącej zabudowie dopuszcza się prowa-
dzenie prac remontowych polepszających warunki 
zamieszkania,

3) dopuszcza się przeznaczenie poddasza istnie-
jących budynków mieszkalnych na cele urytkowe 
pod następującymi warunkami:

a) wysoko[ć od poziomu terenu do gEównej kale-
nicy dachu - do max. 8,5 m,

b) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie na-
chylenia poEaci dachowych od 25º do 45º,

c) forma bryEy budynku po przebudowie lub nad-
budowie musi harmonizować z chronionym krajo-
brazem kulturowym,

d) wskapnik powierzchni zabudowy do powierzch-
ni wEasnej dziaEki - do max.25%,

e) powierzchnia czynna biologicznie ｠ min. 50% 
wEasnej dziaEki,

4) dopuszcza się budowę budynków gospodar-
czych i gararowych towarzyszących istniejącej za-
budowie mieszkaniowej jednorodzinnej o następują-
cych parametrach i gabarytach:

a) budynki parterowe o wysoko[ci do max. 5,0 m,
b) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia poEaci 

dachowych od 25º do 45º,
c) zakazuje się stosowania dachów pEaskich i jed-

nospadowych,
d) powierzchnia zabudowy ｠ do max.40,0m²,
7. Dla zespoEu dworsko-parkowego w WesoEówce 

oznaczonego symbolem ZP objętego [cisEą ochroną 
konserwatorską wyznacza się strefę ochrony wido-
kowej oznaczoną graficznie na rysunku planu, dla 
której ustala się:

1) zakaz zwartych nasadzeG wysokim drzewosta-
nem nie związanym z rewaloryzacją parku,

2) zakaz wznoszenia wier i masztów.
8. Ustala się objęcie [cisEą ochroną konserwa-

torską zabytku archeologicznego we wsi Jeleniec 
oznaczonych na rysunku planu symbolem W posia-
dającego durą warto[ć naukową i historyczną nie 
wpisanego do rejestru zabytków, dla którego ustala 
się:

1) zakaz prowadzenia kubaturowych prac inwe-
stycyjnych nie związanych z rewaloryzacją lub kon-
serwacją zabytku lub zmieniających formę krajobra-
zową zabytku archeologicznego o wEasnej formie 
terenowej (nasypy, waEy, fosy),

2) wszelkie prace inwestycyjne ingerujące w pod-
Eore na gEęboko[ć 30 cm muszą być poprzedzone 
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wykopaliskowymi badaniami archeologicznymi.
9. Ustala się następujące zasady ochrony stano-

wisk archeologicznych wraz z ich strefami oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem OW (w strefie 
OW znajdują się stanowiska archeologiczne ujęte w 
wojewódzkiej ewidencji zabytków, o znanej lokali-
zacji, niewpisane do rejestru zabytków):

1) w granicach strefy OW morliwe jest prowa-
dzenie dziaEalno[ci inwestycyjnej, pod warunkiem 
przeprowadzenia badaG archeologicznych wyprze-
dzających inwestycję lub badaG dokumentacyjnych 
w trakcie jej realizacji,

2) zakres i warunki przeprowadzenia prac arche-
ologicznych i dokumentacyjnych oraz zasady ich fi-
nansowania prac okre[la Wojewódzki Konserwator 
Zabytków zgodnie z przepisami odrębnymi.

10. Ustala się następującą zasadę ochrony sta-
nowisk obserwacji archeologicznej OWD wraz z ich 
strefami (w strefie OWD znajdują się stanowiska ar-
cheologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków o maEej warto[ci poznawczej i o chronologii po 
XVI w i wspóEczesne). W strefie OWD dozwolona 
jest karda dziaEalno[ć inwestycyjna, po uprzednim 
powiadomieniu Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków o zamiarze jej przeprowadzenia. Powiado-
mienia nalery dokonać w formie pisemnej, w ter-
minie 2 tygodni przed rozpoczęciem prac ziemnych 
związanych realizacją inwestycji.

RozdziaE 6
USTALENIA DOTYCZĄCE PRZESTRZENI PU-

BLICZNYCH, TERENÓW PRZEKSZTADCEF, OR-
GANIZACJI IMPREZ MASOWYCH I TERENÓW 
REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWYCH ORAZ 

REKULTYWACJI

§8. 1. Ustala się tereny przestrzeni publicznych 
obejmujące pasy drogowe dróg publicznych ozna-
czone na rysunku planu symbolami KDG i KDZ.

2. Ustalenia dotyczące ksztaEtowania przestrzeni 
publicznych:

1) ustala się ksztaEtowanie zieleni ulicznej w po-
staci niskich drzew, trawników i klombów kwiato-
wych,

2) dopuszcza się sytuowanie reklam w postaci:
a) sEupów reklamowych o [rednicy do 1,20 m i 

wysoko[ci do 5,0 m,
b) tablic o powierzchni do 6,0 m2 na wolnostoją-

cych no[nikach, ogrodzeniach lub elewacjach bu-
dynków,

3) dopuszcza się lokalizowanie obiektów maEej ar-
chitektury i tymczasowych obiektów gastronomicz-
nych,

3. Zakazuje się sytuowania reklam w pasach dro-
gowych i terenach graniczących ze strefami ochro-
ny konserwatorskiej wymienionymi w §7.

4. Dla terenów objętych planem nie wyznacza się 
terenów przeksztaEceG lub rekultywacji, terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych i organizacji imprez 
masowych oraz terenów wymagających rehabilita-

cji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej.

RozdziaE 7
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD SCALANIA I 

PODZIADU NIERUCHOMOZCI

§9. 1. Ustala się następujące zasady podziaEu te-
renów na nowe dziaEki budowlane:

1) wydzielona dziaEka budowlana musi umorliwiać 
funkcjonalne jej zagospodarowanie, a w szczegól-
no[ci zapewniać:

a) dostęp do drogi publicznej,
b) usytuowanie budynków i obiektów zgodnie z 

przepisami odrębnymi,
c) morliwo[ć uzbrojenia dziaEki,
d) niezbędną powierzchnię parkingową,
e) niezbędną powierzchnię czynną biologicznie,
2) minimalna szeroko[ć wydzielonych projektowa-

nych dróg wewnętrznych - 6 m, a przypadku dróg 
typu sięgaczy nalery obowiązkowo stosować roz-
wiązania techniczne zgodne z przepisami odrębny-
mi umorliwiającymi zawracanie np. w formie tzw. 
･zawrotekｦ o wymiarach co najmniej 10 m x 15 m,

3) dopuszcza się podziaEy wtórne istniejących 
dziaEek budowlanych,

4) wydzielenie nowych dziaEek budowlanych oraz 
wtórne podziaEy dziaEek istniejących przylegających 
do dróg publicznych wymagają równoczesnego 
wydzielenia czę[ci pasa drogowego do szeroko[ci 
okre[lonej na rysunkach planu, z uwzględnieniem 
[cięcia narorników dziaEek co najmniej 5 m x 5 m 
poEoronych przy skrzyrowaniu dróg,

5) dziaEki i zespoEy dziaEek, których ksztaEt lub 
wielko[ć uniemorliwia zagospodarowanie zgodne z 
ustaleniami planu, nalery scalić i ponownie podzie-
lić.

2. Parametry nowych dziaEek budowlanych tj. pro-
jektowanych po dniu wej[cia w rycie uchwaEy:

1) minimalne powierzchnie dziaEek pod zabudowę:
a) mieszkaniową jednorodzinną MN ｠ 800 m2,
b) mieszkaniowo ｠ usEugową MN/U, w tym:
｠ dla zabudowy mieszkaniowej bez funkcji usEugo-

wej ｠ 800 m2,
｠ dla zabudowy mieszkaniowej z funkcją usEugo-

wą ｠ 1000 m2,
c) usEugową U ｠ 1200 m2,
d) zagrodową RM ｠ 1500 m2,
e) zagrodową i mieszkaniową jednorodzinną RM/

MN, w tym:
｠ zabudowę zagrodową RM ｠ 1500 m2,
｠ zabudowę mieszkaniową jednorodzinną MN｠ 

800 m2,
f) zagrodową poEoroną w terenach rolnych 1R ｠ 

2000 m2,
2) minimalna szeroko[ć frontu dziaEki ｠ 18,0m
3) kąt poEorenia granic bocznych dziaEek w sto-

sunku do linii rozgraniczającej drogi, z której odby-
wa się wjazd na dziaEkę:

a) od 45° do 90° przy podziaEach wtórnych ist-
niejących dziaEek,
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b) od 70° do 90° przy nowych podziaEach,
3. W przypadku scaleG i podziaEów nieruchomo-

[ci, nalery dostosować granice nieruchomo[ci do 
linii rozgraniczających terenu. Ustala się morliwo[ć 
tworzenia dziaEek będących wielokrotno[cią dziaEek, 
o których mowa w ust. 2.

RozdziaE 8
USTALENIA W ZAKRESIE KOMUNIKACJI

§10. 1. Adaptuje się istniejący podstawowy ukEad 
komunikacji drogowej, który tworzą drogi i ulice re-
alizujące powiązania zewnętrzne i wewnętrzne gmi-
ny oznaczone na rysunkach planu symbolami litero-
wymi:

｠ KDG - teren dróg publicznych - drogi klasy gEów-
nej,

｠ KDZ - teren dróg publicznych - drogi klasy zbior-
czej,

｠ KDL - teren dróg publicznych - drogi klasy lo-
kalnej,

｠ KDD - teren dróg publicznych - drogi klasy do-
jazdowej,

｠ KDW - teren dróg wewnętrznych.
1) drogi nieoznaczone na rysunku planu symbola-

mi wymienionymi w ust. 1 stanowią ogólnodostęp-
ne dojazdy do dziaEek rolnych i le[nych.

2. Ustala się zasady budowy systemów komuni-
kacyjnych poprzez okre[lenie:

1) linii rozgraniczających dla terenów dróg publicz-
nych i dróg wewnętrznych zgodnie z rysunkami pla-
nu,

2) klas funkcjonalno - technicznych dróg publicz-
nych,

3) skrzyrowaG zapewniających powiązania ukEadu 
obsEugującego z ukEadem podstawowym,

4) zasad lokalizacji zjazdów z dróg publicznych,
5) zasad obsEugi komunikacją zbiorową.
3. Ustala się dotychczasowy przebieg dróg wymie-

nionych w ust. 1 z morliwo[cią rozbudowy poprzez 
korektę geometrii drogi w miejscach niebezpiecz-
nych, w rejonach skrzyrowaG, budowę chodników, 
[cierek rowerowych oraz docelowego poszerzenia 
do wielko[ci minimalnych pasa drogowego okre[lo-
nego na rysunku planu.

4. Podstawowy ukEad drogowy obszaru objętego 
ustaleniami planu sEurący powiązaniom zewnętrz-
nym i wewnętrznym tworzą następujące drogi pu-
bliczne:

1) 1KDG - droga wojewódzka 807L Duków-qele-
chów - Maciejowice klasy - droga gEówna ｧGｦ,

2) 2KDG - droga powiatowa 1359L Stanin - 
Krzywda klasy - droga gEówna ｧGｦ,

3) 3KDG - droga powiatowa 1346L Tuchowicz - 
Wólka Zastawska klasy - droga gEówna ｧGｦ,

4) 4 KDG - droga powiatowa 1334L Tuchowicz - 
Gózd - Jamielnik klasy - droga gEówna ･Gｦ,

5) 1 KDZ - droga powiatowa 1354L Zofibór - Wól-
ka Domaszewska - WesoEówka klasy - droga zbior-
cza ･Zｦ,

6) 2 KDZ - droga powiatowa 1353L Krzywda - 
Ruda - WesoEówka klasy - droga lokalna ･Zｦ,

7) 1KDL - droga gminna 2667L Stanin - Kol. Kosu-
ty klasy - droga lokalna ｦLｦ,

8) 2KDL - droga gminna 2649L Józefów - Jeleniec 
klasy - droga lokalna ｦLｦ,

9) 3KDL - droga gminna 2637L WesoEówka - Jar-
czowek klasy - droga lokalna ｦLｦ,

10) 4KDL - droga gminna 2654 L Stara Wróblina 
｠ Jeleniec klasy ｠ droga lokalna ｦLｦ,

11) 5KDL - droga gminna 2651 Kierzków ｠ Szczy-
gEy Dolne klasy ｠ droga lokalna ｦLｦ,

12) 1KDD - droga gminna 2778L Stanin - Oczysz-
czalnia klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

13) 2KDD - droga gminna 2647L Stanin - Anonin 
klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

14) 3KDD - droga gminna 2650L Tuchowicz - Kol. 
Tuchowicz klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

15) 4KDD - droga gminna 2779L Tuchowicz - 
Próchnica klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

16) 5KDD - droga gminna 2645L ZaEącze - Próch-
nica klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

17) 6KDD - droga gminna 2777L Tuchowicz - Za-
Eącze klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

18) 7KDD - droga gminna 2655L WesoEówka - 
Jonnik klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

19) 8KDD - droga gminna 2656L Jeleniec - Boro-
wina klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

20) 9KDD - droga gminna 2652L Stajki klasy - 
droga dojazdowa ｦDｦ,

21) 10KDD - droga gminna 2653L Jeleniec - Kierz-
ków klasy - droga dojazdowa ｦDｦ,

22) 11 KDD - droga gminna 2644L Józefów ｠ Ce-
liny klasy ｠ droga dojazdowa.

5. Tereny oznaczone symbolami KDG, KDZ, KDL 
i KDD przeznacza się na realizację, rozbudowę i 
utrzymanie dróg publicznych zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

6. Drogi klasy KDG, KDZ i KDL na terenach zabu-
dowanych lub przeznaczonych do zabudowy powin-
ny być wyposarone w chodniki lub [cierki pieszo 
｠ rowerowe.

7. Na terenach okre[lonych symbolami KDG, KDZ, 
KDL i KDD dopuszcza się lokalizację:

a) urządzeG pomocniczych dla dróg publicznych,
b) obiektów i urządzeG telekomunikacyjnych jereli 

warunki techniczne i wymogi bezpieczeGstwa na to 
pozwalają, zgodnie z przepisami odrębnymi.

8. Zachowuje się zjazdy do istniejącej zabudowy.
9. Ustala się budowę zjazdów do nowej zabudo-

wy na warunkach okre[lonych w przepisach odręb-
nych.

10. Dopuszcza się realizacje urządzeG sEurących 
obsEudze obszaru komunikacją zbiorową, w tym za-
tok autobusowych i wiat przystankowych.

11. Ustala się tereny dróg wewnętrznych ozna-
czonych na rysunku planu symbolem KDW, sEurące 
bezpo[redniej obsEudze przylegEego zagospodaro-
wania poprzez stosowanie zjazdów bez ograniczeG i 
wyprowadzające ruch na drogi publiczne.
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12. Ustala się obowiązek zaspokojenia potrzeb 
parkingowych dla nowych i rozbudowywanych 
obiektów wg następujących wskapników:

1) budynki mieszkalne wielorodzinne ｠ min. 1 
miejsce parkingowe/3 lokale mieszkalne,

2) budynki mieszkalne jednorodzinne - 2 miejsca 
parkingowe/1 budynek,

3) sklepy - 3 miejsca parkingowe/100m2 pow. 
urytkowej,

4) targowiska - 2 miejsca parkingowe/100m2 tar-
gowiska,

5) restauracje, kawiarnie, bary - 2 miejsca/10 
miejsc konsumpcyjnych,

6) biura, urzędy, banki - 3 miejsca parkingowe 
/100m2 pow. urytkowej,

7) ko[cioEy, kaplice - 3 miejsca parkingowe/100m2 
pow. urytkowej,

8) szkoEy - 1,5 miejsca parkingowego/1 pomiesz-
czenie do nauczania,

9) rzemiosEo, usEugi - 2 miejsca parkingowe/100m2 
pow. urytkowej.

13. Budynki z pomieszczeniami na pobyt ludzi po-
winny być wznoszone poza zasięgiem uciąrliwo[ci 
okre[lonych w przepisach odrębnych lub w ich za-
sięgu pod warunkiem zastosowania [rodków tech-
nicznych zmniejszających uciąrliwo[ci do poziomu 
okre[lonego w przepisach odrębnych.

14. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy bu-
dynków wg rysunku planu.

15. W przypadku braku oznaczenia linii zabudowy 
na rysunku planu nalery stosować następujące mi-
nimalne odlegEo[ci:

｠ dla drogi oznaczonej symbolem KDG (drogi kla-
sy gEównej) i symbolem KDZ (drogi klasy zbiorczej) 
｠ min. 8,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni w te-
renie zabudowy i min. 20,0 m od zewnętrznej kra-
wędzi jezdni,

｠ dla dróg oznaczonych symbolem KDL (drogi kla-
sy lokalnej) i KDD (drogi klasy dojazdowej) ｠ 6,0 m 
od zewnętrznej krawędzi jezdni w terenie zabudowy 
i 15,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni poza tere-
nem zabudowy,

｠ dla dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem 
KDW ｠ min. 5,0 m od granicy drogi terenów zabu-
dowy i min. 10,0 m od granicy drogi poza terenami 
zabudowy,

｠ dla dróg nieoznaczonych symbolami na rysunku 
planu stanowiących dojazdy do dziaEek rolnych ｠ jak 
dla dróg KDW.

16. Ustalenia szczegóEowe dla wsi Stanin:
1) adaptuje się istniejący ukEad komunikacji drogo-

wej, który tworzą drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami literowymi:

｠ KDG ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy 
gEównej ｧGｦ,

｠ KDL ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy lo-
kalnej ｧLｦ,

｠ KDD ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy do-
jazdowych ｧDｦ,

｠ KDW ｠ teren dróg wewnętrznych,

2) drogi nieoznaczone na rysunku planu wymie-
nionymi w p. 1 symbolami stanowią ogólnodostęp-
ne dojazdy do dziaEek rolnych i le[nych,

3) ustala się, re podstawowy ukEad drogowy wsi 
Stanin będą tworzyEy drogi publiczne:

｠ 1 KDG ｠ droga wojewódzka 807L Duków｠qele-
chów｠Sobolew｠Maciejowice ｠ klasy ｧGｦ,

｠ 2 KDG ｠ droga powiatowa nr 1359L Stanin ｠ 
Krzywda ｠ Adamów ｠ klasy ｧGｦ,

｠ 1 KDL ｠ droga gminna nr 2667L Stanin ｠ Kol. 
Kosuty ｠ klasy ｧLｦ,

｠ 1 KDD droga gminna nr 2778L Stanin ｠ Oczysz-
czalnia ｠ klasy ｧDｦ,

｠ 2 KDD ｠ droga gminna nr 2647 Stanin ｠ Anonin 
｠ klasy ｧDｦ,

4) ustala się uzupeEnienie podstawowego ukEadu 
drogowego, drogami wewnętrznymi oznaczonymi 
na rysunku planu symbolami KDW:

｠ 1 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 1 KDL 
(2667L) do terenów 12 RM/MN,

｠ 2 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi woje-
wódzkiej do cmentarza,

｠ 3 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi woje-
wódzkiej 1 KDG do terenu 2 U,

｠ 4 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi woje-
wódzkiej 1 KDG do terenu 2 RM/MN,

｠ 5 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 2 KDG do 
drogi 1 KDG,

｠ 6 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 5 KDW do 
drogi 8 KDW,

｠ 7 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 1 KDG do 
drogi 8 KDW,

｠ 8 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 6 KDW do 
drogi 1 KDG,

5) przeznaczenie i zagospodarowanie terenów 
dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDG, KDL i KDD,

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi KDG, KDL i KDD przeznaczone są na realizację, 
rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych zgodnie z 
przepisami odrębnymi,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających:
｠ dla dróg klasy G ｠ istniejąca szeroko[ć zgodnie 

z rysunkiem,
｠ dla dróg klasy L ｠ 12m ｠ 15 m,
｠ dla dróg klasy D ｠ 10 m,
c) drogi oznaczone symbolami KDG, KDL i KDD 

na terenach zabudowanych lub przeznaczonych do 
zabudowy powinny być wyposarone w chodniki lub 
[cierki pieszo ｠ rowerowe,

6) zachowuje się zjazdy do istniejącej zabudowy,
7) ustala się budowę zjazdów do nowej zabudowy 

na warunkach okre[lonych w przepisach odrębnych,
8) dopuszcza się realizację urządzeG sEurących ob-

sEudze obszaru komunikacją zbiorową, w tym zatok 
autobusowych i wiat przystankowych na warun-
kach okre[lonych w przepisach odrębnych,

9) przeznaczenie i zagospodarowanie dróg we-
wnętrznych,

a) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na ry-
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sunku planu symbolami KDW przeznacza się na re-
alizację i utrzymanie dróg sEurących bezpo[redniej 
obsEudze przylegEego zagospodarowania i wyprowa-
dzenie ruchu na drogi publiczne,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza nir 6m.

17. Ustalenia szczegóEowe dla wsi WesoEówka:
1) adaptuje się istniejący ukEad komunikacji drogo-

wej, który tworzą drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami literowymi:

｠ KDG ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy 
gEównej ｧGｦ,

｠ KDZ ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy 
zbiorczej ｧZｦ,

｠ KDL ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy lo-
kalnej ｧLｦ,

｠ KDD ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy do-
jazdowych ｧDｦ,

2) drogi nieoznaczone na rysunku planu wymie-
nionymi w p. 1 symbolami stanowią ogólnodostęp-
ne dojazdy do dziaEek rolnych i le[nych,

3) ustala się, re podstawowy ukEad drogowy wsi 
WesoEówka będą tworzyEy drogi publiczne oznaczo-
ne na rysunku planu:

｠ 2 KDG ｠ droga powiatowa nr 1359L Stanin ｠ 
Krzywda ｠ klasy ｧGｦ,

｠ 1 KDZ ｠ droga powiatowa nr 1354L Zofibór ｠ 
Wola Domaszewska ｠ klasy ｧZｦ,

｠ 2 KDZ ｠ droga powiatowa nr 1353L Krzywda ｠ 
Ruda- WesoEówka ｠ klasy ｧZｦ,

｠ 3 KDL ｠ droga gminna nr 2637L WesoEówka ｠ 
Jarczówek ｠ klasy ｧLｦ,

｠ 7 KDD ｠ droga gminna nr 2655L WesoEówka ｠ 
Jonnik ｠ klasy ｧDｦ,

4) przeznaczenie i zagospodarowanie terenów 
dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDG, KDZ, KDL i KDD,

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDG, KDZ, KDL i KDD przeznaczone są na realiza-
cję, rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych zgod-
nie z przepisami odrębnymi,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu dla dróg klasy ｧGｦ iｧZｦ,

｠ dla dróg klasy ｧGｦ i ｧZｦ ｠ wedEug rysunku pla-
nu,

｠ dla dróg klasy ｧLｦ ｠ 12m,
｠ dla dróg klasy ｧDｦ ｠ 10m,
c) drogi oznaczone symbolami KDG, KDZ i KDL 

na terenach zabudowanych lub przeznaczonych do 
zabudowy powinny być wyposarone w chodniki lub 
[cierki pieszo ｠ rowerowe,

5) zachowuje się zjazdy do istniejącej zabudowy,
6) ustala się budowę zjazdów do nowej zabudowy 

na warunkach okre[lonych w przepisach odrębnych,
7) dopuszcza się realizację urządzeG sEurących ob-

sEudze obszaru komunikacją zbiorową, w tym zatok 
autobusowych i wiat przystankowych na warun-
kach okre[lonych w przepisach odrębnych.

18. Ustalenia szczegóEowe dla wsi Tuchowicz:
1) adaptuje się istniejący ukEad komunikacji drogo-

wej, który tworzą drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami literowymi:

｠ KDG ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy 
gEównej ｧGｦ,

｠ KDD ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy do-
jazdowej ｧDｦ,

｠ KDW ｠ teren dróg wewnętrznych,
2) drogi nieoznaczone na rysunku planu symbola-

mi wymienionymi w p.1) stanowią ogólnodostępne 
dojazdy do dziaEek rolnych i le[nych,

3) ustala się, re podstawowy ukEad drogowy wsi 
Tuchowicz będą tworzyEy drogi publiczne:

｠ 1 KDG ｠ droga wojewódzka 807L Duków｠qele-
chów｠Sobolew｠Maciejowice ｠ klasy ｧGｦ,

｠ 3 KDG ｠ droga powiatowa nr 1346L Tuchowicz 
｠ Wólka Zastawska ｠ klasy ｧGｦ,

｠ 4 KDG ｠ droga powiatowa nr 1334L Tuchowicz 
｠ Gózd- Jamielnik ｠ klasy ｧGｦ,

｠ 3 KDD ｠ droga gminna nr 2650L Tuchowicz ｠ 
Kol. Tuchowicz ｠ klasy ｧDｦ,

｠ 4 KDD ｠ droga gminna nr 2779L Tuchowicz ｠ 
Próchnica ｠ klasy ｧDｦ,

｠ 5 KDD ｠ droga gminna nr 2645L ZaEącze ｠ 
Próchnica ｠ klasy ｧDｦ,

｠ 6 KDD ｠ droga gminna nr 2777L Tuchowicz ｠ 
ZaEącze ｠ klasy ｧDｦ,

｠ 11 KDD ｠ droga gminna nr 2644 Józefów ｠ Ce-
liny ｠ klasy ｧDｦ,

4) ustala się uzupeEnienie podstawowego ukEadu 
drogowego, drogami wewnętrznymi oznaczonymi 
na rysunku planu symbolami KDW:

｠ 1 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 5 KDD do 
drogi wewnętrznej 2 KDW,

｠ 2 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 1 KDW do 
drogi powiatowej 3 KDG,

｠ 3 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 2 KDW do 
drogi wojewódzkiej 1 KDG (807L),

｠ 4 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi gminnej 4 
KDD do cmentarza,

｠ 5 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi woje-
wódzkiej 1 KDG (807L) do terenów 3 MN/U,

｠ 6 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi woje-
wódzkiej 1 KDG (807L) do terenów 1 U/MN,

｠ 7 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi woje-
wódzkiej 1 KDG (807L) do terenu 5 RM/MN,

｠ 8 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi woje-
wódzkiej 1 KDG (807L) do terenu 9 RM/MN,

5) przeznaczenie i zagospodarowanie terenów 
dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDG i KDD,

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDG i KDD przeznaczone są na realizację, rozbudo-
wę i utrzymanie dróg publicznych zgodnie z przepi-
sami odrębnymi,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających:
｠ dla dróg klasy G ｠ istniejąca szeroko[ć zgodnie 

z rysunkiem planu,
｠ dla dróg klasy D ｠ 10 m,
c) drogi oznaczone symbolami KDG, KDZ i KDD 

na terenach zabudowanych lub przeznaczonych do 
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zabudowy powinny być wyposarone w chodniki lub 
[cierki pieszo ｠ rowerowe,

6) zachowuje się zjazdy do istniejącej zabudowy,
7) ustala się budowę zjazdów do nowej zabudowy 

na warunkach okre[lonych w przepisach odrębnych,
8) dopuszcza się realizację urządzeG sEurących ob-

sEudze obszaru komunikacją zbiorową, w tym zatok 
autobusowych i wiat przystankowych na warun-
kach okre[lonych w przepisach odrębnych,

9) przeznaczenie i zagospodarowanie terenów 
dróg wewnętrznych KDW:

a) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KDW przeznacza się na re-
alizację i utrzymanie dróg sEurących bezpo[redniej 
obsEudze przylegEego zagospodarowania i wyprowa-
dzenie ruchu na drogi publiczne,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza nir 6m.

19. Ustalenia szczegóEowe dla wsi Jeleniec:
1) adaptuje się istniejący ukEad komunikacji drogo-

wej, który tworzą drogi oznaczone na rysunku planu 
symbolami literowymi:

｠ KDZ ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy 
gEównej ｧZｦ,

｠ KDL ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy lo-
kalnej ｧLｦ,

｠ KDD ｠ teren dróg publicznych ｠ drogi klasy do-
jazdowych ｧDｦ,

｠ KDW ｠ teren dróg wewnętrznych,
2) drogi nieoznaczone na rysunku planu symbola-

mi wymienionymi w p. 1) stanowią ogólnodostępne 
dojazdy do dziaEek rolnych i le[nych,

3) ustala się, re podstawowy ukEad drogowy wsi 
Jeleniec będą tworzyEy drogi publiczne:

｠ 1 KDZ ｠ droga powiatowa nr 1354L Zofibór ｠ 
Wólka Domaszewska ｠ klasy ｧZｦ,

｠ 2 KDL ｠ droga gminna nr 2649L Józefów ｠ Je-
leniec ｠ klasy ｧLｦ,

｠ 4 KDL ｠ droga gminna nr 2654L Stara Wróblina 
- Jeleniec ｠ klasy ｧLｦ,

｠ 5 KDL ｠ droga gminna nr 2651L Kierzków ｠ 
SzczygEy Dolne ｠ klasy ｧLｦ,

｠ 3 KDD ｠ droga gminna nr 2650L Tuchowicz ｠ 
Kol. Tuchowicz ｠ klasy ｧDｦ,

｠ 8 KDD ｠ droga gminna nr 2656L Jeleniec ｠ Bo-
rowina ｠ klasy ｧDｦ,

｠ 9 KDD ｠ droga gminna nr 2652L Stajki ｠ klasy 
ｧDｦ,

｠ 10 KDD ｠ droga gminna nr 2653 Jeleniec ｠ 
Kierzków ｠ klasy ｧDｦ,

4) ustala się uzupeEnienie podstawowego ukEadu 
drogowego, drogami wewnętrznymi oznaczonymi 
na rysunku planu symbolami KDW:

｠ 1 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi powiato-
wej 1 KDZ (1354L) do dziaEek ogródków dziaEko-
wych,

｠ 2 KDW ｠ droga wewnętrzna od drogi 2 KDL 
(2649L) do 1 RM, 3 RM, 4 RM zakoGczona zawrot-
ką,

5) przeznaczenie i zagospodarowanie terenów 

dróg publicznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolami KDZ, KDL i KDD:

a) tereny oznaczone na rysunku planu symbola-
mi KDZ, KDL i KDD przeznaczone są na realizację, 
rozbudowę i utrzymanie dróg publicznych zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających:
｠ dla dróg klasy Z ｠ istniejąca szeroko[ć zgodnie 

z rysunkiem planu,
｠ dla dróg klasy L ｠ 12m,
｠ dla dróg klasy D ｠ 10 m,
c) drogi oznaczone symbolami KDZ, KDL i KDD 

na terenach zabudowanych lub przeznaczonych do 
zabudowy powinny być wyposarone w chodniki lub 
[cierki pieszo ｠ rowerowe,

6) zachowuje się zjazdy do istniejącej zabudowy,
7) ustala się budowę zjazdów do nowej zabudowy 

na warunkach okre[lonych w przepisach odrębnych,
8) dopuszcza się realizację urządzeG sEurących do 

obsEugi obszaru komunikacją zbiorową, w tym za-
tok autobusowych i wiat przystankowych na wa-
runkach okre[lonych w przepisach odrębnych,

9) przeznaczenie i zagospodarowanie dróg we-
wnętrznych oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem KDW:

a) tereny dróg wewnętrznych oznaczone na ry-
sunku planu symbolami KDW przeznacza się na re-
alizację i utrzymanie dróg sEurących bezpo[redniej 
obsEudze przylegEego zagospodarowania i wyprowa-
dzenie ruchu na drogi publiczne,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu, lecz nie mniejsza nir 6m.

RozdziaE 9
USTALENIA W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 

TECHNICZNEJ

§11. 1. Ustala się zasadę zbiorowego zaopatrze-
nia w wodę w oparciu o zasoby wód podziemnych, 
ujmowane za po[rednictwem ujęć wód gEębinowych 
w miejscowo[ciach Tuchowicz i Jeleniec oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem WZ.

2. Dla terenów WZ ustala się:
1) obowiązkowe ogrodzenie zabezpieczające stre-

fę ochrony bezpo[redniej ujęcia wód gEębinowych o 
promieniu co najmniej 10 m wokóE ujęcia,

2) zagospodarowanie terenu w granicach ogro-
dzenia zielenią izolacyjną.

3. Adaptuje się istniejącą sieć wodociągową z 
morliwo[cią jej rozbudowy i przebudowy.

4. Ustala się budowę nowych sieci wodociągo-
wych, która more być realizowana w pasach dro-
gowych z zachowaniem obowiązujących przepisów 
odrębnych, dotyczących usytuowania infrastruktu-
ry w liniach rozgraniczających drogi, a w uzasad-
nionych przypadkach wzdEur pasów drogowych na 
terenach o innym przeznaczeniu.

5. Adaptuje się istniejące na terenie gminy indy-
widualne studnie oraz ujęcia wody przy zakEadach i 
instytucjach, z morliwo[cią ich przebudowy i roz-
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budowy .
6. Dla zapewnienia peEnej ochrony terenów pródEo-

wych ujęć sEurących do zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, ustala się wyznaczenie stref ochronnych ujęć 
wody, zgodnie z przepisami odrębnymi.

7. Jako uzupeEnienie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę, plan ustala funkcjonowanie na terenie gmi-
ny, przej[ciowo lub docelowo, ujęć indywidualnych 
i lokalnych, wszędzie tam gdzie brak przesEanek 
ekonomicznych dla budowy sieci wodociągowej. 
W szczególno[ci dotyczy to pojedyGczych zagród i 
obiektów poEoronych poza zwartą zabudową.

§12. 1. Ustala się adaptację istniejącej oczysz-
czalni [cieków w miejscowo[ci Stanin oznaczonej 
na rysunku planu symbolem NO, dla której obowią-
zuje:

1) ogrodzenie terenu ,
2) utwardzenia i zagospodarowanie zielenią tere-

nu nie zajętego pod zabudowę ,
3) morliwo[ć rozbudowy i przebudowy oczysz-

czalni.
2. Ustala się adaptację istniejących oraz budowę 

nowych sieci kanalizacji sanitarnej, która more być 
realizowana w pasach drogowych z zachowaniem 
obowiązujących przepisów odrębnych, dotyczą-
cych usytuowania infrastruktury liniowej w liniach 
rozgraniczających drogi, a w uzasadnionych przy-
padkach wzdEur pasów drogowych na terenach o 
innym przeznaczeniu.

3. Dopuszcza się budowę lokalnych oczyszczalni 
[cieków przy obiektach uryteczno[ci publicznej w 
miejscowo[ciach nie objętych kanalizacją zbiorczą.

4. Do czasu budowy kanalizacji sanitarnej dopusz-
cza się:

1) budowę przydomowych i przyobiektowych 
oczyszczalni [cieków, z odprowadzeniem oczysz-
czonych [cieków do wód powierzchniowych lub 
przez drenar rozsączający do ziemi na warunkach 
okre[lonych przepisami odrębnymi,

2) odprowadzanie [cieków do bezodpEywowych 
zbiorników z wyworeniem ich do punktu zlewnego 
przy oczyszczalni [cieków.

5. Odbiornikami [cieków po ich oczyszczeniu 
będą cieki odprowadzające wody do rzek Bystrzy-
ca i Wilkojadka, zgodnie z przepisami odrębnymi. 
Technologia mechaniczno-biologicznego oczyszcza-
nia [cieków i sprawno[ć urządzeG winny zapewniać 
redukcję zanieczyszczeG w stopniu dostosowanym 
do wymagaG odbiorników.

§13. 1. Ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania wód opadowych:

1) wody opadowe z utwardzonych, szczelnych 
powierzchni terenów, usEugowych, dróg, ulic i par-
kingów, o znacznym stopniu zanieczyszczenia za-
wiesiną i substancjami ropopochodnymi lub innymi 
powinny być ujęte w szczelne, otwarte lub zamknię-
te systemy kanalizacji deszczowej i wyposarone w 
urządzenia oczyszczające te wody do stopnia okre-

[lonego w przepisach odrębnych oraz wprowadzone 
do wód lub do ziemi, w taki sposób, aby speEniaEy 
wymogi ochrony [rodowiska, okre[lone w przepi-
sach odrębnych,

2) z dachów obiektów oraz terenów o maEym 
stopniu zanieczyszczenia, mogą być odprowadzane 
powierzchniowo bezpo[rednio do gruntu na wEasny, 
nieutwardzony teren, w sposób uniemorliwiający 
spEyw tych wód na grunty sąsiednie.

2. Sieć kanalizacji deszczowej more być realizo-
wana w pasach drogowych z zachowaniem obo-
wiązujących przepisów odrębnych, dotyczących 
usytuowania infrastruktury liniowej w liniach roz-
graniczających drogi, a w uzasadnionych przypad-
kach wzdEur pasów drogowych na terenach o in-
nym przeznaczeniu.

§14. 1. Plan ustala docelowo zasadę zorganizo-
wanego systemu usuwania odpadów staEych po-
przez ich selektywną zbiórkę i gromadzenie w odpo-
wiednio oznaczonych pojemnikach oraz ich wywóz 
na skEadowisko odpadów komunalnych.

2. Do czasu zorganizowania selektywnej zbiór-
ki odpadów dopuszcza się ich gromadzenie w ty-
powych kontenerach w miejscach dostępnych dla 
mieszkaGców gminy i wywóz na skEadowisko odpa-
dów komunalnych.

§15. 1. Ustala się zasadę zaopatrzenia w ciepEo i 
w ciepEą wodę urytkową z ciepEowni lokalnych, za-
kEadowych i indywidualnych, z preferencją dla eko-
logicznych pródeE ogrzewania takich jak: gaz prze-
wodowy, olej niskosiarkowy, energia elektryczna, 
odnawialne pródEa energii.

2. Ustala się, re eksploatacja instalacji powodu-
jąca wprowadzenie gazów lub pyEów do powietrza 
nie spowoduje przekroczenia standardów jako[ci 
powietrza.

§16. 1. Ustala się morliwo[ć zaopatrzenia tere-
nu gminy w gaz ziemny. Dalsza gazyfikacja gminy 
będzie morliwa je[li zaistnieją techniczne i ekono-
miczne warunki budowy odcinków sieci gazowych. 
W przypadku braku morliwo[ci budowy odcinków 
sieci gazowych, gazyfikacja gminy more być reali-
zowana na warunkach okre[lonych w odrębnych 
umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem 
gazowniczym a gminą / odbiorcą, zgodnie z przepi-
sami odrębnymi.

2. Sieć gazowa more być realizowana w pasach 
drogowych z zachowaniem obowiązujących prze-
pisów odrębnych, dotyczących usytuowania infra-
struktury liniowej w liniach rozgraniczających drogi, 
a w uzasadnionych przypadkach na terenach o in-
nym przeznaczeniu.

3. Adaptuje się teren stacji redukcyjno-pomiaro-
wej gazu oznaczony na rysunku planu symbolem EG 
z morliwo[cią jej rozbudowy i przebudowy.

4. Ustala się adaptację istniejącego gazociągu wy-
sokiego ci[nienia DN150, dla którego obowiązuje 
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zachowanie następujących odlegEo[ci:
- min. 15,0 m od osi gazociągu dla budynków 

mieszkalnych,
- min 15,0 m dla wolnostojących budynków nie-

mieszkalnych oraz dla budynków uryteczno[ci pu-
blicznej,

- min 15,0 m od granicy terenu parkingu do osi 
gazociągu,

- min.15,0 m dla przewodów kanalizacyjnych, ka-
nalizacji kablowej, wodociągów, kabli elektroener-
getycznych i telekomunikacyjnych mających bez-
po[rednie poEączenie z pomieszczeniami dla ludzi i 
zwierząt (od skrajni rury, kabla kanaEu lub studni),

- min 5,0 m dla przewodów kanalizacyjnych, ka-
nalizacji kablowej, wodociągów, kabli elektroener-
getycznych i telekomunikacyjnych nie mających 
bezpo[redniego poEączenia z pomieszczeniami dla 
ludzi i zwierząt (od skrajni rury, kabla, kanaEu lub 
studni).

5. Linia ogrodzeG powinna przebiegać min. 0,5 m 
od gazociągu w rzucie poziomym.

6. Dla budownictwa jednorodzinnego lub zagrodo-
wego szafki gazowe powinny być zlokalizowane w 
linii ogrodzeG, a w pozostaEych przypadkach w miej-
scu uzgodnionym z zarządzającym siecią gazową.

7. W liniach rozgraniczających dróg publicznych 
gminnych oraz dróg wewnętrznych nalery zarezer-
wować trasy dla projektowanej sieci gazowej.

§17. 1. Ustala się w zakresie telekomunikacji wy-
posarenie terenów w niezbędne bezprzewodowe 
oraz przewodowe sieci i urządzenia telekomunika-
cyjne i telefoniczne zapewniające Eączno[ć telefo-
niczną w systemie stacjonarnym i komórkowym 
oraz dostawę szerokopasmowego Internetu.

2. Adaptuje się istniejące obiekty i sieci Eączno[ci 
telekomunikacyjnej z morliwo[cią ich przebudowy i 
rozbudowy.

3. Dopuszcza się wymianę istniejących sieci napo-
wietrznych na kablowe.

4. Ustala się lokalizację nowych obiektów i urzą-
dzeG telekomunikacyjnych nieoznaczonych na ry-
sunku planu, z ograniczeniami okre[lonymi dla stref 
konserwatorskiej i terenów ZZ nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodziowe.

5. Ustala się lokalizację obiektów i urządzeG tele-
komunikacyjnych w liniach rozgraniczających dróg, 
a w przypadku braku takich morliwo[ci, lokalizację 
w terenach o innym przeznaczeniu udostępnionych 
prawnie operatorom systemów.

§18. 1. Dla terenów objętych planem ustala się 
zasadę peEnego zaopatrzenia wszystkich obiektów 
wymagających zasilania w energię elektryczną o pa-
rametrach technicznych okre[lonych w przepisach 
odrębnych, realizowaną poprzez budowę nowych 
oraz modernizację istniejących sieci elektroenerge-
tycznych [redniego napięcia 15 kV i niskiego napię-
cia 0,4 kV.

2. Adaptuje się lokalizację istniejących linii elek-

troenergetycznych [redniego napięcia SN 15 kV, z 
morliwo[cią ich likwidacji, przebudowy, wymiany 
lub zmiany lokalizacji, pod warunkiem, re nie będzie 
to kolidowaEo z istniejącym i projektowanym zago-
spodarowaniem terenu oraz przepisami odrębnymi.

3. Adaptuje się lokalizację istniejących stacji 
transformatorowych 15/0,4 kV z morliwo[cią ich 
likwidacji, przebudowy, wymiany lub zmiany loka-
lizacji, pod warunkiem, re nie będzie to kolidowaEo 
z istniejącym i projektowanym zagospodarowaniem 
terenu oraz przepisami odrębnymi.

4. Ustala się morliwo[ć lokalizacji dodatkowych 
linii [redniego i niskiego napięcia oraz stacji trafo 
15/0,4kV nieokre[lonych na rysunkach planu, pod 
warunkiem, re nie będzie to kolidowaEo z istnieją-
cym i projektowanym zagospodarowaniem terenu 
i zachowane będą obowiązujące w tym zakresie 
przepisy odrębne oraz zgodnie z następującymi za-
sadami:

1) linie napowietrzne na terenach rolnych nale-
ry lokalizować w sposób uwzględniający istniejące 
granice dziaEek oraz linie rozgraniczające tereny,

2) linie kablowe prowadzić w pasach drogowych,
3) ustalenie lokalizacji stacji transformatorowych 

powinno wynikać z projektu zagospodarowania te-
renu inwestycji lub w pasie terenu przylegEym do 
drogi.

5. Nalery zachować następujące odlegEo[ci linii 
elektroenergetycznych:

1) od budynków:
a) dla linii SN 15 kV ｠ 7 m od osi linii z przewo-

dów nieizolowanych i 5 m od osi linii z przewodów 
izolowanych,

2) w pobliru budynku zawierającego materiaEy 
Eatwo palne lub wybuchowe - trasa linii powinna 
przechodzić w odlegEo[ci najmniej 1,5 krotnej wy-
soko[ci najwyrszego sEupa spo[ród najblirszych w 
stosunku do obiektu chronionego.

3) od istniejącego drzewostanu:
a) dla linii napowietrznych 15 kV - 5 m,
b) dla linii kablowych nie mniej nir 1,5 m,
c) dla linii napowietrznych niskiego napięcia - 2 m.
6. Ustala się następujące zasady adaptacji i roz-

budowy sieci i urządzeG elektroenergetycznych w 
granicach stref ochrony konserwatorskiej ｧAｦ i ｧBｦ 
wyEącznie w systemie kablowym z uwzględnieniem 
nadzoru konserwatorskiego:

1) nakaz budowy kablowych sieci zasilających SN 
15 kV i NN 0,4 kV,

2) nakaz budowy wewnętrznych stacji trafo 
15/0,4 kV,

3) nakaz budowy kablowych sieci o[wietlenia 
ulicznego,

4) przebudowa istniejących sieci napowietrznych 
NN 0,4 kV na kablowe, na warunkach i w uzgod-
nieniu z wEa[ciwym operatorem systemu dystrybu-
cyjnego.

7. Sieć elektroenergetyczna napowietrzna i pod-
ziemna more być realizowana w pasach drogowych 
z zachowaniem obowiązujących przepisów odręb-
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nych dotyczących usytuowania infrastruktury linio-
wej w liniach rozgraniczających, a w uzasadnionych 
przypadkach wzdEur pasów drogowych.

8. W przypadku kolizji projektowanej zabudowy z 
urządzeniami elektroenergetycznymi, nalery je prze-
budować lub przenie[ć z zachowaniem ustaleG ni-
niejszej uchwaEy.

RozdziaE 10
PRZEZNACZENIE TERENÓW, ZASADY OCHRO-

NY I KSZTADTOWANIA DADU PRZESTRZENNEGO 
ORAZ PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWA-
NIA ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERE-

NU

§19. 1. Adaptuje się tereny zabudowy wieloro-
dzinnej oznaczone na rysunku planu symbolem MW.

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna,
2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ usEugi nieuciąr-

liwe, garare i urządzenia infrastruktury technicznej.
3. W stosunku do budynków mieszkaniowych 

wielorodzinnych rozbudowywanych lub remonto-
wanych ustala się następujące wymagania:

1) wysoko[ć zabudowy do 3 kondygnacji nad-
ziemnych, w tym jedna kondygnacja more być w 
poddaszu urytkowym,

2) w przypadku rozbudowy bezpo[rednio stykają-
cej się z zabudową istniejącą ustala się:

a) wysoko[ci gzymsów i krawędzi dachu muszą 
być równe,

b) poEacie dachów muszą mieć ten sam spadek, 
jak na budynku sąsiednim,

3) Eączna powierzchnia zabudowy i terenów utwar-
dzonych nie more przekroczyć 60 % powierzchni 
terenu,

4) dachy dwu lub wielospadowe na zasadniczej 
bryle, przy zachowaniu nachylenia poEaci dachowej 
od 20° do 45°; dopuszcza się stosowanie dachów 
pEaskich,

5) zakazuje się stosowanie pEaszczyzn tynków 
malowanych kolorem, niebieskim i fioletowym,

6) udziaE powierzchni biologicznie czynnej powi-
nien stanowić min. 25 % powierzchni terenu,

7) ustala się stosowanie ogrodzeG arurowych o 
wysoko[ci do 1,60 m,

8) przy granicy dziaEki od strony dróg zaleca się 
stosowanie rywopEotów oraz zieleni izolacyjnej,

9) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ wedEug ry-
sunku planu.

4. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopusz-
cza się lokalizację:

1) usEug nieuciąrliwych wbudowanych w budynki 
mieszkalne,

2) usEug nieuciąrliwych stanowiących osobne 
wolnostojące budynki o następujących parametrach

｠ liczba kondygnacji ｠ jedna kondygnacja,
｠ dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie 

nachylenia poEaci dachowych od 20º do 45º,

｠ powierzchnia zabudowy ｠ do max. 100,0 m2.
3) budynków gararowych jednokondygnacyjnych 

o wysoko[ci do max.5,0m z dachami dwuspado-
wymi,

4) wydzielonych parkingów.
5. Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje 

się:
1) lokalizacji budynków tymczasowych za wyjąt-

kiem budynków zaplecza budowy,
2) wykonywanie ogrodzeG z peEnych prefabryka-

tów betonowych.

§20. 1. Ustala się tereny zabudowy jednorodzin-
nej oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 
ustalenia zawarte w niniejszym paragrafie nie doty-
czą terenu 2 MN we wsi Jeleniec, dla którego obo-
wiązują ustalenia okre[lone w §7 ust.6 punkt 5).

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa jedno-

rodzinna,
2) przeznaczenie uzupeEniające ｠ usEugi nieuciąrli-

we, zabudowa gospodarcza i gararowa, urządzenia 
infrastruktury technicznej i zieleG urządzona.

3. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz budynków rozbudowywanych, przebu-
dowywanych, nadbudowywanych lub remontowa-
nych ustala się następujące wymagania:

1) wysoko[ć nowej zabudowy - do max. 10,0 m 
od poziomu terenu do kalenicy dachu budynku,

2) wysoko[ć posadowienia podEogi parteru bu-
dynków mieszkalnych do max.1,0 m nad poziomem 
terenu,

3) liczba kondygnacji nadziemnych - do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym jedna more być 
w formie poddasza urytkowego

4) dopuszcza się czę[ciowe lub caEkowite podpiw-
niczenie,

5) nalery zachować nieprzekraczalną linię zabudo-
wy ustaloną na rysunku planu,

6) dachy dwu lub wielospadowe na zasadniczej 
bryle, przy zachowaniu nachylenia poEaci dachowej 
od 15º do 45°,

7) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych o nachyleniu od 10º do 25º na przybudów-
kach do budynków mieszkaniowych, z wyjątkiem 
terenu 2 MN we wsi Jeleniec,

8) zakazuje się stosowanie pEaszczyzn tynków ma-
lowanych peEnym kolorem niebieskim i fioletowym,

9) wskapnik intensywno[ci wykorzystania terenu 
｠ max. 50 % powierzchni dziaEki more być zabudo-
wana,

10) udziaE powierzchni biologicznie czynnej - 
min.30 % powierzchni dziaEki,

11) ustala się stosowanie ogrodzeG arurowych o 
wysoko[ci do 1,60 m,

12) przy granicy dziaEki od strony dróg publicz-
nych zaleca się stosowanie rywopEotów oraz szpa-
lerów zieleni izolacyjnej,

4. Na terenach MN dopuszcza się:
1) realizację usEug nieuciąrliwych wbudowanych 
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w budynki mieszkalne oraz stanowiących osobne 
budynki,

2) dla wolnostojących budynków usEugowych 
ustala się:

a) liczba kondygnacji ｠ jedna,
b) wysoko[ć w kalenicy dachu ｠ do max. 6,0 m,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia poEaci dachowych ｠ do max. 45°,
d) powierzchnia zabudowy ｠ do max. 40,0 m2,
3) lokalizację budynków gospodarczych i garary o 

następujących parametrach:
a) liczba kondygnacji ｠ jedna,
b) wysoko[ć w kalenicy dachu ｠ do max. 5,0 m,
c) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia poEaci 

dachowych do max. 45° lub jednospadowe o kącie 
nachylenia poEaci dachowych do max. 20°,

d) powierzchnia zabudowy budynków gospodar-
czych ｠ do max. 30,0 m2,

e) powierzchnia zabudowy budynków gararo-
wych:

｠ dla garary jednostanowiskowych ｠ do max. 
25,0 m2,

｠ dla garary dwustanowiskowych ｠ do max. 50,0 
m2,

4) dopuszcza się usytuowanie budynków miesz-
kalnych, gospodarczych i gararowych w granicy z 
dziaEką sąsiednią lub w odlegEo[ci 1,5 m od granicy 
dziaEki sąsiedniej, stosownie do przepisów odręb-
nych,

5) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruktu-
ry technicznej.

5. Na terenach o których mowa w ust. 1 zakazuje 
się:

1) budowy trzech i więcej nowych domów jedno-
rodzinnych na jednej dziaEce, bez wykonania podzia-
Eu dziaEki speEniającego zasady podziaEu na dziaEki 
okre[lone w §9 z wyjątkiem istniejących podziaEów, 
które po wej[ciu w rycie uchwaEy, nie speEniają wa-
runków okre[lonych w §9,

2) lokalizacji budynków tymczasowych za wyjąt-
kiem budynków zaplecza budowy, które winny być 
usunięte w ciągu jednego roku od odbioru budowla-
nego inwestycji,

3) wykonywania ogrodzeG z peEnych prefabryka-
tów betonowych.

§21. 1. Ustala się tereny zabudowy jednorodzin-
nej i usEugowej oznaczone na rysunku planu symbo-
lem MN/U; ustalenia okre[lone w niniejszym para-
grafie nie dotyczą terenu 3MN/U we wsi Jeleniec, 
dla którego obowiązują ustalenia zawarte w §7 
ust.6 punkt 4).

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa jedno-

rodzinna i usEugowa nieuciąrliwa,
2) przeznaczenie uzupeEniające: urządzenia infra-

struktury technicznej, zieleG urządzona, budynki go-
spodarcze i gararowe.

3. Zasady zagospodarowania terenu i ksztaEtowa-
nia zabudowy mieszkaniowej i usEugowej MN/U, z 

wyEączeniem terenu 3 MN/U we wsi Jeleniec ob-
jętego strefą po[redniej ochrony konserwatorskiej:

1) wysoko[ć nowej zabudowy ｠ do max. 10,0 m 
od poziomu terenu do kalenicy dachu budynku,

2) wysoko[ć posadowienia podEogi parteru budyn-
ków do max. 1,0 m nad poziomem terenu,

3) liczba kondygnacji nadziemnych ｠ do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, w tym jedna more być 
w formie poddasza urytkowego,

4) dopuszcza się czę[ciowe lub caEkowite podpiw-
niczenie,

5) naler zachować nieprzekraczalną linię zabudo-
wy ustaloną na rysunku planu,

6) dachy dwu i wielospadowe na zasadniczej bry-
le, przy zachowaniu nachylenia poEaci dachowej od 
15º do 45º,

7) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych o nachyleniu od 10º do 25º na przybudów-
kach do budynków mieszkaniowych i usEugowych,

8) zakazuje się stosowanie pEaszczyzn tynków ma-
lowanych peEnym kolorem niebieskim i fioletowym,

9) usEugi nieuciąrliwe mogą być realizowane jako 
wbudowane w budynki mieszkalne lub jako budynki 
wolnostojące,

10) wskapnik intensywno[ci wykorzystania tere-
nu ｠ max. 60 % powierzchni dziaEki more być za-
budowana,

11) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20 % 
powierzchni dziaEki,

12) ustala się stosowanie ogrodzeG arurowych o 
wysoko[ci do 1,60 m.

4. Na terenach MN/U dopuszcza się:
1) lokalizację budynków gospodarczych i garary o 

następujących parametrach:
a) liczba kondygnacji ｠ jedna,
b) wysoko[ć w kalenicy dachu ｠ do max. 5,0 m,
c) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia poEaci dachowych do max 45º; dopusz-
cza się dachy jednospadowe o kacie nachylenia po-
Eaci dachowych do max. 20º w przypadku usytu-
owania budynku w granicy dziaEki,

d) powierzchnia zabudowy budynków gospodar-
czych ｠ do max. 30,0 m2,

e) powierzchnia zabudowy budynków gararo-
wych:

- dla garary jednostanowiskowych ｠ do max. 
25,0 m2,

- dla garary dwustanowiskowych ｠ do max. 50,0 
m2,

2) dopuszcza się sytuowanie budynków miesz-
kalnych, gospodarczych i gararowych w granicy z 
dziaEką sąsiednią lub w odlegEo[ci 1,5 m od granicy 
dziaEki sąsiedniej, stosownie do przepisów odręb-
nych,

3) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruktu-
ry technicznej.

5. Na terenach, o których mowa w ust. 1 zakazuje 
się:

1) budowy trzech i więcej nowych domów jedno-
rodzinnych na jednej dziaEce, bez wykonania podzia-
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Eu dziaEki speEniającego zasady podziaEu na dziaEki 
okre[lone w §9 z wyjątkiem istniejących podziaEów, 
które po wej[ciu w rycie uchwaEy, nie speEniają wa-
runków okre[lonych w §9,

2) lokalizacji budynków tymczasowych za wyjąt-
kiem budynków zaplecza budowy, które winny być 
usunięte w ciągu jednego roku od odbioru budowla-
nego inwestycji,

3) wykonywania ogrodzeG z peEnych prefabryka-
tów betonowych.

§22. 1. Ustala się teren zieleni urządzonej i zabu-
dowy usEugowej nieuciąrliwej we wsi WesoEówka 
oznaczony na rysunku planu symbolem ZP/U, objęty 
po[rednią strefą ochrony konserwatorskiej.

2. Przeznaczenie terenów:
1) przeznaczenie podstawowe: zieleG urządzona, 

zabudowa usEugowa nieuciąrliwa,
2) przeznaczenie uzupeEniające: urządzenia infra-

struktury technicznej.
Zasady zagospodarowania terenu ｠ wg ustaleG 

okre[lonych w §7 ust. 6 pkt. 3).

§23. 1. Ustala się teren zabudowy usEugowej i 
usEug kultury w miejscowo[ci Tuchowicz oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem U/UK.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: strarnica OSP, 

usEugi kultury,
2) przeznaczenie uzupeEniające: usEugi nieuciąr-

liwe, urządzenia infrastruktury technicznej, zieleG 
urządzona.

3. Zasady zagospodarowania:
1) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ wedEug ry-

sunku planu,
2) wysoko[ć budynków ｠ do max. 10,0 m od po-

ziomu terenu,
3) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o na-

chyleniu poEaci dachowych do max. 45°,
4) ogrodzenie powinno być dostosowane do ar-

chitektury budynków,
5) zakazuje się stosowania ogrodzenia betonowe-

go,
6) min 15% powierzchni dziaEki nalery zachować 

jako powierzchnię czynną biologicznie,
7) wskapnik intensywno[ci wykorzystania terenu 

｠ do max. 70 %.

§24. 1. Ustala się tereny usEug o[wiaty oznaczo-
ne na rysunku planu symbolem UO.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: teren usEug o[wia-

ty i nauki - szkoEy, przedszkola, sale sportowe, bo-
iska sportowe i tereny rekreacji dziennej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: obiekty zaplecza 
techniczno-magazynowego i socjalno-sanitarnego, 
urządzenia infrastruktury technicznej, zieleG urzą-
dzona, doj[cia, dojazdy, garare, maEa architektura.

3. Zasady zagospodarowania terenu i ksztaEtowa-
nia zabudowy:

1) linia zabudowy wedEug rysunku planu,
2) wysoko[ć zabudowy - do trzech kondygnacji 

nadziemnych,
3) dachy pEaskie, dwuspadowe lub wielospadowe 

a nachyleniu poEaci dachowych do max. 45°,
4) wskapnik intensywno[ci wykorzystania terenu 

｠ max. 60 % powierzchni terenu,
5) powierzchnia biologicznie czynna winna stano-

wić - min. 25 % powierzchni terenu,
6) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć uciąr-

liwych.

§25. 1. Ustala się teren zabudowy usEug kultury i 
zieleni parkowej w miejscowo[ci Jeleniec oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem UK/ZP, objęty [cisEą 
ochroną konserwatorską.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe terenu UK/ZP: za-

budowa usEug kultury, zieleG parkowa.
3. Zasady zagospodarowania terenu i ksztaEtowa-

nia zabudowy - wg ustaleG okre[lonych w §7 ust. 
2.

§26. 1. Ustala się tereny zabudowy usEug sa-
kralnych wraz ze strefami [cisEej ochrony konser-
watorskiej poEorone w miejscowo[ciach: Stanin, 
Tuchowicz i Jeleniec oznaczone na rysunku planu 
symbolem UKs.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa sakral-

na,
2) przeznaczenie uzupeEniające: zabudowa miesz-

kaniowa dla duchownych i pracowników parafii, 
domy parafialne, domy pielgrzyma oraz inne obiekty 
związane z dziaEalno[cią religijną i ko[cielną, urzą-
dzenia infrastruktury technicznej z wyEączeniem lo-
kalizacji wysokich masztów i wier, zieleG urządzo-
na.

3. Dla terenów i obiektów objętych [cisEą ochroną 
konserwatorską tj.:

｠ Stanin - teren po ko[ciele parafialnym pw. Trój-
cy Zwiętej, który zostaE przeniesiony do Pratulina 
oraz teren w granicach cmentarza ko[cielnego,

｠ Stanin - dzwonnica. Nr rej. zabytków A/106,
｠ Jeleniec - zespóE pobernardyGski: ko[cióE para-

fialny pw. [w. Anny z dekoracją architektoniczno 
rzepbiarską oraz ruchomo[ciami, dawny klasztor, 
ogrodzenie z dekoracyjną bramką, dzwonnica- bra-
ma, figura na terenie cmentarza ko[cielnego, teren 
dawnego cmentarza ko[cielnego z drzewostanem w 
granicach parceli. Nr rej. zabytków A/580,

｠ Tuchowicz - ko[cióE parafialny pw. [w. Marii 
Magdaleny. Nr rej. Zabytków S A/347, obowiązują 
zasady zagospodarowania okre[lone w §7 ust.2.

4. Dla terenów poEoronych poza granicami [cisEej 
ochrony konserwatorskiej obowiązują następujące 
zasady zagospodarowania terenu i ksztaEtowania 
zabudowy:

1) linia zabudowy wedEug rysunku planu,
2) wysoko[ć zabudowy - dwie kondygnacje nad-
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ziemne,
3) wskapnik intensywno[ci wykorzystania terenu 

｠ do max. 30 %powierzchni terenu,
4) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 40 % 

powierzchni terenu.

§27. 1. Wyznacza się tereny usEug i obsEugi komu-
nikacji drogowej oznaczone na rysunku planu sym-
bolem U/KS.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: przedsięwzięcia 

uciąrliwe, usEugi nieuciąrliwe, obiekty obsEugi ko-
munikacji drogowej, w tym stacje paliw pEynnych i 
gazowych,

2) przeznaczenie uzupeEniające: zabudowa miesz-
kaniowa, urządzenia infrastruktury technicznej, zie-
leG izolacyjna.

3. Zasady zagospodarowania terenu i ksztaEtowa-
nia zabudowy:

1) linia zabudowy wedEug rysunku planu,
2) wysoko[ć zabudowy - do dwóch kondygnacji 

nadziemnych,
3) dachy pEaskie, dwuspadowe lub wielospadowe 

o nachyleniu poEaci do max. 45º,
4) wskapnik intensywno[ci wykorzystania terenu 

- do max.60 % powierzchni dziaEki,
5) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min.25 % 

powierzchni dziaEki,
6) w pasie terenu pomiędzy linią rozgraniczającą 

drogi wojewódzkiej a linią zabudowy mogą być lo-
kalizowane podziemne zbiorniki na paliwo oraz urzą-
dzenia infrastruktury technicznej,

7) oddziaEywanie przedsięwzięć uciąrliwych nie 
more spowodować przekroczeG standardów jako[ci 
[rodowiska zgodnie z przepisami odrębnymi,

8) odprowadzanie wód opadowych z obiektów 
usEugowych uciąrliwych ｠ wg §13 uchwaEy.

§28. Wyznacza się tereny zabudowy usEugowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem U.

1. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: usEugi nieuciąrli-

we,
2) przeznaczenie uzupeEniające: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, urządzenia infrastruktury 
technicznej, zieleG izolacyjna.

2. Zasady zagospodarowania terenu i ksztaEtowa-
nia zabudowy usEugowej:

1) linia zabudowy wedEug rysunku planu,
2) ustala się następujące parametry i gabaryty za-

budowy:
a) liczba kondygnacji nadziemnych ｠ trzy kondy-

gnacje,
b) wysoko[ć od poziomu terenu do kalenicy dachu 

｠ do max. 12,0 m,
c) dachy dwuspadowe i wielospadowe o kącie na-

chylenia poEaci dachowych do max. 45°,
3) dopuszcza się zmianę sposobu urytkowania 

istniejących budynków na usEugi nieuciąrliwe, pod 
warunkiem zastosowania ustaleG uchwaEy i zacho-

wania zgodno[ci z przepisami odrębnymi,
4) dopuszcza się caEkowite lub czę[ciowe podpiw-

niczenie,
5) wysoko[ć posadowienia parteru budynków 

usEugowych w przypadku podpiwniczenia ustala się 
do max. 1,4 m n.p.t., a w przypadku jego braku do 
max. 1,0 m n.p.t.,

6) dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jedno-
rodzinną, dla której ustala się:

- liczba kondygnacji ｠ do 2 kondygnacji nadziem-
nych,

- wysoko[ć ｠ do max. 9,0 m,
- dach dwuspadowy lub wielospadowy o kącie na-

chylenia poEaci dachowych do 45º,
7) wskapnik intensywno[ci wykorzystania terenu 

- do 70 % powierzchni dziaEki,
8) powierzchnia biologicznie czynna ｠ min. 20 % 

powierzchni dziaEki,
9) dopuszcza się lokalizację dróg wewnętrznych 

oraz przej[ć pieszo ｠ jezdnych; drogi wewnętrzne 
muszą mieć szeroko[ć jezdni min. 4,0 m oraz mor-
liwo[ć poEączenia z drogą publiczną,

10) dopuszcza się lokalizację budynków gararo-
wych i gospodarczych i magazynowych o następu-
jących parametrach:

a) liczba kondygnacji ｠ jedna kondygnacja,
b) dachy dwuspadowe o kącie nachylenia poEaci 

dachowych do max. 45°,
c) powierzchnia zabudowy ｠ do max. 60 m2,
11) [cieki komunalne, przed odprowadzeniem do 

kanalizacji nalery doprowadzić do stanu czysto[ci 
okre[lonego w przepisach odrębnych,

12) odprowadzanie wód opadowych ｠ wg §13 
uchwaEy.

§29. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej i 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczone na rysun-
kach planu symbolem RM/MN.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa i mieszkaniowa jednorodzinna,
2) przeznaczenie uzupeEniające: usEugi nieuciąrli-

we, urządzenia infrastruktury technicznej, drogi we-
wnętrzne.

3. Zasady zagospodarowania terenu i ksztaEtowa-
nia zabudowy:

1) linia zabudowy wedEug rysunku planu,
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ 

ustalenia okre[lone w §20 ust. 3, 4 i 5,
3) dla zabudowy zagrodowej ｠ ustalenia okre[lo-

ne w §30.

§30. 1. Ustala się tereny zabudowy zagrodowej 
oznaczone na rysunku planu symbolem RM.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa,
2) przeznaczenie uzupeEniające: usEugi nieuciąrli-

we, urządzenia infrastruktury technicznej,
3. Zasady zagospodarowania terenu i ksztaEtowa-
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nia zabudowy:
1) wysoko[ć budynków mieszkalnych od poziomu 

terenu do kalenicy dachu ｠ do max.10,0 m,
2) liczba kondygnacji nadziemnych budynków 

mieszkalnych ｠ 2 kondygnacje,
3) powierzchnia czynna biologicznie ｠ min. 40 % 

powierzchni dziaEki,
4) wskapnik intensywno[ci wykorzystania terenu 

｠ do max. 40 % powierzchni dziaEki,
5) parametry i gabaryty budynków gospodarczych 

i gararowych:
a) wysoko[ć ｠ do max. 8,0 m od poziomu terenu 

do kalenicy dachu,
b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 

nachylenia poEaci dachowych do max. 45°; dopusz-
cza się dachy jednospadowe o kącie nachylenia po-
Eaci dachowych od 10° do 20°,

6) dopuszcza się usytuowanie budynków miesz-
kalnych, gararowych, gospodarczych, inwentar-
skich i budowli rolniczych w granicy z dziaEką są-
siednią lub 1,5 m od granicy, zgodnie z przepisami 
odrębnymi,

7) ustala się lokalizację budynków inwentarskich 
o następujących parametrach:

a) wysoko[ć ｠ do max. 10,0 m od poziomu terenu 
do kalenicy dachu,

b) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci dachowych do max. 45°,

8) dopuszcza się lokalizację zabudowy jednoro-
dzinnej, dla której obowiązują zasady zagospodaro-
wania okre[lone w §20 ust.3, ust.4 pkt ｠y 3-5 i 
ust.5,

9) dopuszcza się lokalizację obiektów sEurących 
wyEącznie produkcji rolnej (w tym równier w go-
spodarstwach specjalistycznych) zaliczanych do 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko oraz budowli rolniczych, pod warun-
kiem, re oddziaEywania przedsięwzięć nie spowodu-
je przekroczeG standardów jako[ci [rodowiska poza 
terenem, do którego prowadzący to przedsięwzięcie 
posiada tytuE prawny.

§31. 1. Ustala się tereny rolne oznaczone na ry-
sunku planu symbolami R i 1R .

2. Przeznaczenie terenu R:
1) przeznaczenie podstawowe: trwaEe urytki zie-

lone z ciekami wodnymi i zbiornikami wodnymi po-
Eorone w granicach obszarów peEniących funkcje 
korytarza ekologicznego, wyEączone z zabudowy,

2) przeznaczenie uzupeEniające: uprawy polowe na 
fragmentach urytków rolnych, drogi wewnętrzne.

3. Zasady zagospodarowania:
1) zakaz zabudowy,
2) utrzymanie i odtwarzanie ciągEo[ci zadrzewieG 

nadrzecznych,
3) zakaz zmiany istniejących stosunków wodnych,
4) zakaz grodzenia nieruchomo[ci w odlegEo[ci 

mniejszej nir 4,0 m od cieków i zbiorników wod-
nych,

5) nakaz utrzymania drorno[ci przepustów w na-

sypach drogowych,
6) dopuszcza się lokalizację urządzeG infrastruk-

tury technicznej, jereli nie ma morliwo[ci innej lo-
kalizacji, zbiorników retencyjnych oraz stawów ho-
dowlanych,

7) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeG 
przeciwpowodziowych i melioracji wodnych.

4. Przeznaczenie terenu 1R:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw rol-

nych, ogrodniczych, sadowniczych i hodowlanych ,
2) przeznaczenie uzupeEniające: drogi wewnętrz-

ne, zabudowa jednorodzinna, urządzenia infrastruk-
tury technicznej.

5. Zasady zagospodarowania:
1) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej z 

morliwo[cią jej rozbudowy, przebudowy i nadbudo-
wy pod warunkiem zachowania ustaleG uchwaEy i 
zgodno[ci z przepisami odrębnymi,

2) dopuszcza się uzupeEnienie istniejącej zabu-
dowy zagrodowej poza terenami wyznaczonymi w 
planie pod zabudowę RM i RM/MN (tylko zabudo-
wa zagrodowa) tj. w szczególno[ci budynków go-
spodarczych, gararowych, inwentarskich, budowli 
rolniczych i obiektów sEurących bezpo[rednio do 
produkcji rolnej uznanej za dziaE specjalny, w tym 
równier związanych z produkcją rolną mogącą zna-
cząco oddziaEywać na [rodowisko pod następujący-
mi warunkami:

a) istniejące zagospodarowanie terenu uniemor-
liwia lokalizację inwestycji w granicach terenów 
przeznaczonych pod zabudowę RM bądp RM/MN 
(tylko w przypadku zabudowy zagrodowej),

b) ograniczenia zasięgu oddziaEywania inwestycji 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko do 
granicy wEasnego terenu,

c) zakazuje się lokalizacji zabudowy jednorodzin-
nej MN poza granicami terenów oznaczonych w pla-
nie symbolami RM i RM/MN,

3) dopuszcza się budowę stawów rybnych, zbior-
ników wodnych maEej retencji i innych zbiorników 
wodnych oraz urządzeG melioracyjnych,

4) dopuszcza się budowę urządzeG infrastruktury 
technicznej napowietrznej i podziemnej oraz związa-
nej z nią obiektów,

5) dopuszcza się lokalizację nowej zabudowy za-
grodowej pod następującymi warunkami:

a) dziaEka ma bezpo[redni dostęp do drogi publicz-
nej,

b) istniejąca i projektowana w niniejszym planie 
sieć elektroenergetyczna umorliwia doprowadzenie 
do dziaEki energii elektrycznej,

c) gEęboko[ć lokalizacji nowej zabudowy zagrodo-
wej nie przekroczy 100,0 m od granicy drogi.

§32. 1. Ustala się tereny produkcji i obsEugi pro-
dukcji rolnej oznaczone na rysunku planu symbolami 
1RU/ZI i 2RU/ZI.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: produkcja rolna z 

wyEączeniem hodowli zwierząt i drobiu, obiekty ob-
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sEugi produkcji rolnej,
2) przeznaczenie uzupeEniające: urządzenia infra-

struktury technicznej, zieleG izolacyjna.
3. Zasady zagospodarowania terenu - wg ustaleG 

okre[lonych w §7 ust. 6 pkt. 2).

§33. 1. Ustala się tereny lasów oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ZL.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów,
2) przeznaczenie uzupeEniające: zabudowa zwią-

zana z prowadzeniem gospodarki le[nej.
3. Zasady zagospodarowania:
1) zakaz zabudowy, z wyjątkiem obiektów zwią-

zanych z prowadzeniem gospodarki le[nej,
2) zakaz zanieczyszczania terenów le[nych odpa-

dami komunalnymi, przemysEowymi i rolniczymi,
3) zakaz zmiany stosunków wodnych mogących 

pogorszyć warunki siedliskowe lasów,
4) zakaz likwidacji i zmiany urytkowania wydm, 

oczek wodnych i torfowisk,
5) dla zabudowy o okre[lonym w planie przezna-

czeniu ustala się zachowanie odlegEo[ci min.12m od 
granicy lasu.

§34. 1. Ustala się tereny projektowanych zalesieG 
oznaczone na rysunku plany symbolem Rz, dla któ-
rych ustala się następujące zasady zagospodarowa-
nia:

1) zakaz zabudowy z wyjątkiem urządzeG infra-
struktury technicznej,

2) sukcesywne zalesianie terenów rolnych.

§35. 1. Ustala się teren zieleni parkowej w miej-
scowo[ci Tuchowicz oznaczony na rysunku planu 
symbolem ZP, objęty strefą po[redniej ochrony kon-
serwatorskiej.

2. Przeznaczenie terenu: zieleG parkowa.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu- 

wg ustaleG okre[lonych w §7 ust. 6 pkt. 1).

§36. 1. Ustala się tereny ogródków dziaEkowych 
poEoronych we wsi Jeleniec oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem ZD.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny ogródków 

dziaEkowych,
2) przeznaczenie uzupeEniające: staEe i tymcza-

sowe domki dziaEkowe, obiekty maEej architektury, 
studnie indywidualne.

3. Zasady zabudowy i zagospodarowania tere-
nów:

1) zachowanie istniejącego zagospodarowania te-
renu,

2) dopuszcza się lokalizację altanek i domków 
dziaEkowych pod następującymi warunkami:

｠ liczba kondygnacji ｠ jedna kondygnacja z morli-
wo[cią podpiwniczenia,

｠ wysoko[ć ｠ do max 4,0 m,
｠ maksymalna wysoko[ć posadowienia podEogi 

parteru ｠ do 0,5 m od poziomu terenu,
｠ powierzchnia zabudowy do max. 25 m2.

§37. 1. Wyznacza się tereny cmentarzy oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem ZC.

2. Przeznaczenie terenu:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny cmentarzy,
2) przeznaczenie uzupeEniające: obiekty sakralne i 

towarzyszące związane z obsEugą cmentarza.
3. Zasady zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) zakaz zabudowy z wyjątkiem obiektów towa-

rzyszących związanych z funkcją cmentarza,
2) adaptacja istniejących urządzeG infrastruktury 

związanych z funkcjonowaniem i obsEugą cmenta-
rza, z morliwo[cią ich rozbudowy,

3) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej z morli-
wo[cią jej przebudowy,

4) ustala się strefę uciąrliwo[ci o szeroko[ci 50 
m od granicy cmentarza, w której obowiązuje za-
kaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i zakEadów 
produkujących artykuEy rywno[ciowe oraz studzien 
i rródeE sEurących do czerpania wody do picia i po-
trzeb gospodarczych,

5) ustala się zachowanie odlegEo[ci 150,0 m od 
granic cmentarza dla studzien sEurących do czerpa-
nia wody dla potrzeb sporywczych.

§38. 1. Zachowuje się tereny wód powierzchnio-
wych oznaczone na rysunku planu symbolem WS.

2. Zasady zagospodarowania:
1) zakaz obnirania poziomu wody,
2) zakaz za[miecania i odprowadzania nieoczysz-

czonych [cieków,
3) nakaz ochrony ro[linno[ci wodnej, szuwaro-

wej, drzew i krzewów,
4) nakaz pozostawienia pasa dostępu wzdEur 

brzegów wód publicznych minimum 4,0 m oraz dla 
rowów min. 1,5 m gwarantującego swobodne prze-
chodzenie i wykonywanie robót konserwacyjnych,

5) ustala się morliwo[ć budowy mostów, kEadek, 
pomostów, punktów widokowych, itp., wedEug 
przepisów odrębnych.

3. Ustala się adaptację istniejących urządzeG me-
lioracyjnych oraz morliwo[ć ich konserwacji, mo-
dernizacji i remontów.

4. Ustala się budowę nowych urządzeG meliora-
cyjnych nie kolidujących z istniejącym i projektowa-
nym przeznaczeniem terenu.

5. Ustala się teren projektowanego zbiornika wod-
nego ｧStaninｦ oraz zieleni urządzonej poEorony we 
wsi WesoEówka oznaczonego symbolem WSp/ZP 
przeznaczonego, dla potrzeb rekreacji i retencji, dla 
którego obowiązują następujące zasady zagospoda-
rowania;

1) nieprzekraczalna linia zabudowy dla zbiornika 
wodnego ｠ min. 15,0 m od zewnętrznej krawędzi 
jezdni drogi powiatowej,

2) zasilanie zbiornika wodami gruntowymi,
3) nalery zachować odlegEo[ć min. 4,0 m od gra-

nicy nieruchomo[ci sąsiednich z uwzględnieniem 
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odlegEo[ci okre[lonej w punkcie 1),
4) [rednie napeEnienie ｠ okoEo 1,2 m,
5) nachylenie skarp zbiornika powinno zapewnić 

jego utrzymanie w nalerytym stanie technicznym,
6) lokalizacja projektowanego zbiornika nie more 

ograniczać dotychczasowego sposobu zagospoda-
rowania i urytkowania terenów sąsiednich,

7) dopuszcza się budowę budowli wodnych zwią-
zanych z eksploatacją zbiornika,

8) dopuszcza się przeznaczenie czę[ci terenu 
WSp/ZP pod zieleG urządzoną niską pod następują-
cymi warunkami:

｠ zakazuje się wprowadzania zwartych nasadzeG 
wysokim drzewostanem powyrej 1,50 m,

｠ zakazuje się wznoszenia wier i masztów,
｠ dopuszcza się lokalizację alejek spacerowych i 

obiektów maEej architektury.

§39. 1. Ustala się tereny bezpo[redniego zagrore-
nia powodzią oznaczone na rysunku planu symbo-
lem ZZ, dla których obowiązuje:

1) zakaz wykonywania urządzeG wodnych oraz 
budowy obiektów budowlanych,

2) zakaz sadzenia drzew lub krzewów, z wyjąt-
kiem plantacji wiklinowych na potrzeby regulacji 
wód oraz ro[linno[ci stanowiącej element zabu-
dowy biologicznej dolin rzecznych lub sEurącej do 
wzmacniania brzegów, obwaEowaG lub odsypisk,

3) zakaz zmiany uksztaEtowania terenu, skEadowa-
nia materiaEów oraz wykonywania innych robót, z 
wyjątkiem robót związanych z regulacją lub utrzy-
mywaniem wód,

4) dopuszcza się zwolnienie z zakazów, o których 
mowa w punktach 1) ｠ 3) za zgodą Dyrektora Re-
gionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

§40. 1. Ustala się tereny parkingów oznaczone na 
rysunku planu symbolem KP.

2. Przeznaczenie terenu:
1) nawierzchnia parkingu powinna być szczelna i 

utwardzona ze spadkiem zapobiegającym stagnacji 
wód deszczowych,

2) od strony zabudowy mieszkaniowej we wsi Je-
leniec i Tuchowicz nalery wprowadzić zieleG izola-
cyjną o szeroko[ci min. 5,0 m.

§41. 1. Sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i urytkowania terenu okre[la 
się następująco:

1) dopuszcza się jako tymczasowe utrzymanie ist-
niejącego sposobu zagospodarowania i urytkowania 
terenów, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z 
przeznaczeniem okre[lonym niniejszą uchwaEą,

2) nie okre[la się terminu, do którego zagospoda-
rowanie i urytkowanie more być wykonane.

RozdziaE 11
POSTANOWIENIA KOFCOWE

§42. 1. Ustala się jednorazową opEatę w związku 
ze wzrostem warto[ci nieruchomo[ci wynikającej z 
opracowania planu w wysoko[ci okre[lonej stawką 
procentową sEurącą naliczeniu opEaty:

1) 10% dla terenów oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami:

U/KS ｠ tereny usEug i obsEugi komunikacji drogo-
wej,

U ｠ tereny zabudowy usEugowej,
2) 5% dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami:
RU/ZI ｠ tereny produkcji i obsEugi produkcji rolnej,
MW ｠ tereny zabudowy wielorodzinnej,
MN ｠ tereny zabudowy jednorodzinnej,
RM/MN ｠ tereny zabudowy jednorodzinnej i za-

grodowej,
MN/U ｠ tereny zabudowy jednorodzinnej i usEu-

gowej,
RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej,

§43. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-
strzennego wszczętych przed dniem wej[cia w ry-
cie niniejszego planu, a niezakoGczonych decyzją 
ostateczną, stosuje się ustalenia niniejszej uchwaEy.

§44. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Stanin.

§45. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Zofia Czubek 
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Zał>cznik nr 2 
do Uchwały Nr IX/55/2011 

Rady Gminy Stanin 
z dnia 19 lipca 2011r. 

 

RozstrzygniCcie Rady Gminy Stanin o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
wsi Stanin, Wesołówka, Tuchowicz, Jeleniec, Gmina Stanin 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 
z póan. zm.) Rada Gminy Stanin stwierdza, ic uwagi, które nie zostały uwzglCdnione w wyniku rozstrzygniCcia Wójta Gminy Stanin  
(Zarz>dzenie Nr 2/2011Wójta Gminy Stanin z dnia 2 lutego 2011 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wsi Stanin, Tuchowicz, Wesołówka, Jeleniec, w okresie jego wyłocenia do publicznego wgl>du w dniach 
od 1 do 30 grudnia 201or. I w okresie wyznaczonym do składania uwag tj. do 14 stycznia 2011r.), zostaj> nieuwzglCdnione. 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stanin, Wesołówka, Tuchowicz, Jeleniec, został dwukrotnie wyłocony do 
publicznego wgl>du. 

W terminach ustawowych do przedmiotowego opracowania wpłynCło ł>cznie 16 uwag, z czego dla : 

 I wyłocenia odbywaj>cego siC w dniach od 1 grudnia 2010 roku do 30 grudnia 2010 roku z mocliwoWci> składania uwag w terminie do 14 
stycznia 2011roku wpłynCło 16 uwag, w tym: zostały uwzglCdnione w całoWci 3 uwagi, nie zostało uwzglCdnionych w całoWci 11 uwag, 
nie zostały uwzglCdnione w czCWci 2 uwagi. 

 II wyłocenia odbywaj>cego siC w dniach od 30 maja 2011 roku do 28 czerwca 2011 roku z mocliwoWci> składania uwag w terminie do 12 
lipca 2011roku nie wpłynCła cadna uwaga 

W zwi>zku z powycszym nie uwzglCdnia siC ł>cznie 13 uwag, przedstawionych w wykazie tabelarycznym, stanowi>cym integraln> czCWć 
niniejszego rozstrzygniCcia. 
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Lista nieuwzglCdnionych uwag 
 zgłoszonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania wsi Stanin, Wesołówka, Jeleniec, Tuchowicz. 

 

 

 

 

Lp.  Data 

wpływu 

uwagi 

Nazwisko i imiC, 

nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

zgłaszaj>cego uwagi 

TreWć uwagi Oznaczenie 

nieruchomo

Wci, której 

dotyczy 

uwaga 

Ustalenia projektu panu 

dla nieruchomoWci, której 

dotyczy uwaga 

RozstrzygniCcie 

Rady Gminy 

Stanin o sposobie 

rozpatrzenia uwag 

Uzasadnienie 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.01.2011 Tomasz Przybysz, 
21-421 Tuchowicz 9* 

Zmiana 
przeznaczenia 
działki nr 461/2 we 
wsi Tuchowicz z 
MN/u na zabudowC 
usługow> U 

461/2 
Tuchowicz 

Teren zabudowy 
jednorodzinnej i 
usługowej nieuci>cliwej 
MN/U 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

W studium teren oznaczony 
jako wielofunkcyjny W1 
dopuszczaj>cy rócne funkcje 
zabudowy; ze wzglCdu na 
istniej>ce zagospodarowanie 
tj zabudowC mieszkaniow> 
oraz tylko jeden wniosek dot. 
przeznaczenia pod działalnoWć 
gospodarcz> (działka nr 
461/2) cały teren W1 
oznaczono symbolem 9MN/U 
ustalenia studium wykluczaj> 
ł>czenie funkcji 
mieszkaniowej z zabudow> 
usługow>, w tym równiec 
uci>cliw>, przemysłow> i 
produkcyjn>. 
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2. 10.12.2010 

 
Stanisław Powalski 
21-421 Tuchowicz* 

Przeznaczenie 
działki nr ewid. 
360/1 z rolnej na 
budowlan> 

360/1 
Tuchowicz 

Teren przeznaczony pod 
uprawy rolne oznaczony 
symbolem 1R z 
dopuszczeniem 
uzupełnienia istniej>cej 
zabudowy zagrodowej 
oraz budowy nowej 
zabudowy zagrodowej 
pod warunkami: 
 działka ma bezpoWredni 

dostCp do drogi 
publicznej, 

 istniej>ca i 
projektowana sieć 
elektroenergetyczna 
umocliwia 
doprowadzenie energii 
elektrycznej, 

 głCbokoWć zabudowy 
nie przekroczy 100m. 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 
w przypadku 
lokalizacji 
zabudowy 
jednorodzinnej 

-.-.-.-.-. 
Projekt planu 
dopuszcza 
lokalizacjC nowej 
zabudowy 
zagrodowej b>da 
uzupełnienie 
istniej>cej 
zabudowy 
zagrodowej pod 
warunkiem 
dostCpnoWci do 
drogi publicznej. 
Działka przylega 
bezpoWrednio do 
drogi publicznej 
wojewódzkiej. 
Mocna dopuWcić 
zabudowC 
zagrodow>. 

Teren przeznaczony w 
studium pod uprawy rolne R2 
z dopuszczeniem lokalizacji 
nowej zabudowy zagrodowej 
pod warunkiem dostCpnoWci 
do drogi publicznej, 
mocliwoWci ekonomicznego 
uzbrojenia terenu w 
infrastrukturC techniczn>, 
spełnienia wymogów 
wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych oraz nie naruszania 
interesów osób trzecich. 

3. 10.01.2011 Danuta Teodora Lang, 
Tuchowicz 2 
21-421 Tuchowicz* 

Przeznaczenie 
czCWci działki nr 
ewid. 347/1 
połoconej przy 
drodze gminnej we 
wsi Tuchowicz pod 
zabudowC 
mieszkaniow>. 

347/1 
Tuchowicz 

CzCWć działki połocona 
przy drodze wojewódzkiej 
znajduje siC w terenach 
zabudowy zagrodowej i 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
oznaczonej symbolem 
9RM/MN, czCWć działki 
połocona przy drodze 
wewnCtrznej znajduje siC 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 
w przypadku 
lokalizacji 
zabudowy 
jednorodzinnej 

-.-.-.-.-. 
Projekt planu 
dopuszcza 
lokalizacjC nowej 

Teren przeznaczony w 
studium pod uprawy rolne R2 
z dopuszczeniem lokalizacji 
nowej zabudowy pod 
warunkiem dostCpnoWci do 
drogi publicznej, mocliwoWci 
ekonomicznego uzbrojenia 
terenu w infrastrukturC 
techniczn>, spełnienia 
wymogów wynikaj>cych z 

Poz. 2
2
4
4
 

D
ziennik U

rzędow
y

W
ojew

ództw
a Lubelskiego N

r 1
3
0

｠
 1

1
3
7
1
 ｠



na terenach upraw 
rolnych 1R. 
Przez Wrodek działki 
przebiega gazoci>g 
wysokiego ciWnienia ze 
stref> ochronn> 
wynosz>c> 15,0 m po 
obydwu stronach 
gazoci>gu. 

zabudowy 
zagrodowej pod 
warunkiem 
dostCpnoWci do 
drogi publicznej. 
Działka nr ewid. 
347/1 przylega do 
drogi 
wewnCtrznej, 
która nie figuruje 
w wykazie dróg 
publicznych. 
 

przepisów odrCbnych oraz nie 
naruszania interesów osób 
trzecich. Działka nie ma 
dostCpu do drogi publicznej. 

4. 10.01.2011 Luiza Rewers, 
Tuchowicz 2 
21-421 Tuchowicz* 

Przeznaczenie 
czCWci działki nr 
ewid. 347/1 
połoconej przy 
drodze gminnej we 
wsi Tuchowicz pod 
zabudowC 
mieszkaniow>. 

347/1 
Tuchowicz 

CzCWć działki połocona 
przy drodze wojewódzkiej 
znajduje siC w terenach 
zabudowy zagrodowej i 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 
oznaczonej symbolem 
9RM/MN, czCWć działki 
połocona przy drodze 
wewnCtrznej znajduje siC 
na terenach upraw 
rolnych 1R 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

-.-.-.-.-. 
Projekt planu 
dopuszcza 
lokalizacjC nowej 
zabudowy 
zagrodowej pod 
warunkiem 
dostCpnoWci do 
drogi publicznej. 
Działka nr ewid. 
347/1 przylega do 
drogi 
wewnCtrznej a nie 
gminnej, która nie 
figuruje w 
wykazie dróg 
publicznych. 
 
 
 
 
 

Teren przeznaczony w 
studium pod uprawy rolne R2 
z dopuszczeniem lokalizacji 
nowej zabudowy zagrodowej 
pod warunkiem dostCpnoWci 
do drogi publicznej, 
mocliwoWci ekonomicznego 
uzbrojenia terenu w 
infrastrukturC techniczn>, 
spełnienia wymogów 
wynikaj>cych z przepisów 
odrCbnych oraz nie naruszania 
interesów osób trzecich. 
Działka nie ma dostCpu do 
drogi publicznej. 
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5. 13.12.2010 Zbigniew SuWniak, 

Jeleniec 111 
21-422 Stanin* 

Zmiana 
przeznaczenia 
działek 14/1, 14/6 i 
14/7 we wsi 
Jeleniec z 
zabudowy 
zagrodowej 4RM 
na zabudowC 
mieszkaniowo-
usługow> 

14/1, 14/6 i 
14/7 

Jeleniec 

Teren zabudowy 
zagrodowej oznaczony 
symbolem 4RM, w 
którym dopuszcza siC 
zabudowC jednorodzinn> i 
urz>dzenia infrastruktury 
technicznej. 

Uwaga  
nieuwzglCdniona. 
W 
obowi>zuj>cym 
studium 
uwarunkowaM 
główn> funkcj> 
jest zabudowa 
zagrodowa. 
Uzupełniaj>cymi 
funkcjami s> 
zabudowa 
jednorodzinna i 
usługowa 
nieuci>cliwa. 
Wprowadzenie 
tylko zabudowy 
jednorodzinnej i 
usługowej byłoby 
niezgodne z 
ustaleniami 
studium. Podczas 
terminu składania 
wniosków do 
planu, nie był 
składany wniosek 
dotycz>cy 
przeznaczenia 
działek nr ewid. 
14/1, 14/6 i 14/7 
na zabudowC 
mieszkaniowo-
usługow>. 
 
 
 

W studium działki nr ewid. 
14/1, 14/6 i 14/7 s> połocone 
w granicy obszaru 
oznaczonego symbolem M1- 
zabudowy zagrodowej z 
dopuszczeniem zabudowy 
jednorodzinnej i usługowej 
nieuci>cliwej. 
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6. 05.01.2011 Stanisław Sokołowski, 

Jeleniec 88 
21-422 Stanin* 

Zmiana 
przeznaczenia 
działki nr ewid. 58 
we wsi Jeleniec z 
zabudowy 
zagrodowej RM na 
przeznaczenie 
mieszkaniowo-
usługowe z 
dopuszczeniem 
prowadzenia 
działalnoWci 
produkcyjnej. 

58  
Jeleniec 

Teren zabudowy 
zagrodowej oznaczony 
symbolem 6RM. 

Uwaga  
nieuwzglCdniona. 
W 
obowi>zuj>cym 
studium 
uwarunkowaM 
główn> funkcj> 
jest zabudowa 
zagrodowa. 
Uzupełniaj>cymi 
funkcjami s> 
zabudowa 
jednorodzinna i 
usługowa 
nieuci>cliwa. 
Wprowadzenie  
zabudowy 
jednorodzinnej 
,usługowej  i 
produkcyjnej 
byłoby niezgodne 
z ustaleniami 
studium. Podczas 
terminu składania 
wniosków do 
planu, nie był 
składany wniosek 
dotycz>cy 
przeznaczenia 
działki nr ewid. 
58 na zabudowC 
mieszkaniowo-
usługow> i 
produkcyjn> 
 
 

W studium działka nr ewid. 
58 jest połocona w granicy 
obszaru oznaczonego 
symbolem M1- zabudowy 
zagrodowej z dopuszczeniem 
zabudowy jednorodzinnej i 
usługowej nieuci>cliwej. 
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7. 11.01.2011 Jadwiga Mućka, 

21-422 Stanin 13* 
Zmiana 
przeznaczenia 
działki nr ewid. 
262/3 we wsi 
Stanin pod 
zabudowC 
jednorodzinn>. 

262/3  
Stanin 

Teren upraw rolnych 
oznaczony symbolem 1R. 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

W studium działka nr ewid. 
262/3 jest połocona w 
obszarze M1 – zabudowy 
zagrodowej z dopuszczeniem 
zabudowy jednorodzinnej i 
usługowej. W projekcie planu 
pod zabudowC jednorodzinn> 
przeznaczono tylko te tereny, 
które maj> zapewnion> 
obsługC komunikacyjn> z 
drogi wojewódzkiej; czCWć 
działki nr ewid. 262/3 jest 
połocona w terenie 2RM/MN; 
przeznaczenie całej działki nr 
ewid. 262/3 pod zabudowC 
jednorodzinn> (tj. wł>czenie 
jej do terenu 1MN) 
wymagałoby wydzielenia 
drogi dojazdowej, ponownej 
analizy dot. wniosku o zmianC 
przeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze 
oraz ponowienia niezbCdnych 
uzgodnieM. W terminie 
przewidzianym do składania 
wniosków do planu nie 
wpłyn>ł wniosek dot. 
przeznaczenia działki nr ewid. 
262/3 na cele zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 
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8. 04.01.2011 Agata Bogusz, 

ul. Magnolii 7a 
05-152 Czeczotki* 

Zmiana zapisów 
tekstu projektu 
planu dotycz>ca 
dopuszczenia 
zabudowy 
zagrodowej w 
terenach 1R 

263 Stanin CzCWć działki połocona 
przy drodze 4KDW jest 
przeznaczona pod 
zabudowC zagrodow> i 
mieszkaniow> 
jednorodzinn> oznaczon> 
na rysunku projektu planu 
symbolem 2RM/MN; 
pozostała czCWć działki 
jest połocona w terenach 
upraw rolnych 1R. 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Teren przeznaczony w 
studium pod uprawy rolne R2 
z dopuszczeniem lokalizacji 
nowej zabudowy pod 
warunkiem dostCpnoWci do 
drogi publicznej, mocliwoWci 
ekonomicznego uzbrojenia 
terenu w infrastrukturC 
techniczn>, spełnienia 
wymogów wynikaj>cych z 
przepisów odrCbnych oraz nie 
naruszania interesów osób 
trzecich. 

9. 30.12.2010 Kazimiera Chudzik, 
ul. PerzyMskiego 11 
m19, 01-855 
Warszawa* 

Przeznaczenie 
działki nr ewid. 
326/7 pod 
zabudowC RM/MN 

326/7 
Tuchowicz 

Działka nr ewid. 333/11 
jest połocona w terenach 
rolnych R połoconych w 
granicy obszarów ochrony 
ekologicznej 
wył>czonych z zabudowy. 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

W obowi>zuj>cym  studium 
s> to obszary rolne oznaczone 
symbolem „E” o wysokim 
udziale trwałych ucytków 
rolnych połocone w dolinach 
rzek i cieków wodnych 
wył>czone z zabudowy. 

10 30.12.2010 Kazimiera Chudzik, 
ul. PerzyMskiego 11 
m19, 01-855 
Warszawa* 

Cały obszar objCty 
planem 

Stanin, 
Wesołówka
Tuchowicz, 

Jeleniec  

Wyznaczenie 
nieprzekraczanej linii 
zabudowy od linii 
rozgraniczaj>cej drogi a 
nie od zewnCtrznej 
krawCdzi jezdni 

Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Stosownie do art. 43 ustawy z 
dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (tj. Dz. 
U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z 
póan. zm.) usytuowanie 
budynków ustala siC od 
zewnCtrznej krawCdzi jezdni; 
plan dopuszcza usytuowanie 
budynków od linii 
rozgraniczaj>cej drogC w 
przypadkach jeceli nie mocna 
jest ustalić od zewnCtrznej 
krawCdzi jezdni. 
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11 30.12.2010 Kazimiera Chudzik, 
ul. PerzyMskiego 11 
m19, 01-855 
Warszawa* 

Cały obszar objCty 
planem 

Stanin, 
Wesołówka
Tuchowicz, 

Jeleniec  

Wyznaczenie 
nieprzekraczanej linii 
zabudowy od linii 
rozgraniczaj>cej drogi a 
nie od zewnCtrznej 
krawCdzi jezdni 

Uwaga 
uwzglCdniona w 
czCWci, czCWć 
uwagi jest 
bezprzedmiotowa. 

W art. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 
7 lipca 1994 r. „Prawo 
budowlane” została okreWlona 
nastCpuj>co definicja budynku 
- „ilekroć w ustawie jest 
mowa o budynku – nalecy 
przez to rozumieć, taki obiekt 
budowlany, który jest trwale 
zwi>zany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za 
pomoc> przegród 
budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach”. 
PojCcie takie jak sieci 
wodoci>gowe czy zjazdy s> 
okreWlone w art. 3 pkt. 3 i 3 a 
Prawa budowlanego pod 
pojCciem „budowle” i 
„obiekty liniowe”. W zwi>zku 
z tym bCdzie  mocna 
zlokalizować przył>cza czy 
zjazd z drogi .UwagC uznaje 
siC za bezprzedmiotow>. 
W projekcie planu w § 10 ust. 
13 i ust. 15, ceby zachować 
spójnoWć z definicj> 
„nieprzekraczalna linia 
zabudowy” okreWlon> w §2 
pkt 14, nalecy wnieWć  
poprawkC i zamiast słowa 
„obiektów budowlanych” 
wpisać słowo „budynków”. 
§ 10 ust. 16 okreWla linie 
zabudowy dla zabudowy 
zagrodowej, która moce 
powstać na terenach 1R. 
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12 30.12.2010 Kazimiera Chudzik, 
ul. PerzyMskiego 11 
m19, 01-855 
Warszawa* 

Dostosowanie 
zapisów 
dotycz>cych 
sytuowania 
budynków do 
zgodnoWci z 
rozporz>dzeniem 
MI 

Stanin, 
Wesołówka
Tuchowicz, 

Jeleniec 

Sytuowanie budynków na 
granicy działki oraz w 
odległoWci 1,5m. 

Uwaga 
uwzglCdniona w 
czCWci. 

Projektant planu sporz>dzaj>c 
plan zagospodarowania 
przestrzennego dla czterech wsi 
nie moce zajmować siC 
sposobem zagospodarowania 
kacdej indywidualnej działki 
połoconej w granicach 
opracowania oraz usytuowaniem 
poszczególnych budynków na 
działce. Wymogi dotycz>ce 
zakresu projektu planu okreWla 
rozporz>dzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 
2003 r. w sprawie wymaganego 
zakresu projektu miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 164, poz. 1587). 
Uwaga uwzglCdniona. Do 
projektu planu wprowadza siC 
zapis dotycz>cy mocliwoWci 
usytuowania budynków w 
granicy z działk> s>siedni>, 
zgodnie z przepisami odrCbnymi. 
Nie uwzglCdnia siC uwagi 
dotycz>cej ucycia w tekWcie 
projektu planu zapisu 
dotycz>cego „frontu działki”. 
Pojecie szerokoWci działki mocna 
interpretować dowolnie, uznaj>c, 
ce jest to np. krótszy bok działki. 
Ucycie sformułowania frontu 
działki jest zasadne, bo odnosi 
siC do tej czCWci działki, która 
przylega do pasa drogowego. 
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13 30.12.2010 Kazimiera Chudzik, 
ul. PerzyMskiego 11 
m19, 01-855 
Warszawa* 

Zmiana zapisu 
„oznaczenia” na 
„oznaczenia 
ogólne” 

  Uwaga 
nieuwzglCdniona 

Nie uwzglCdnia siC uwagi 
dotycz>cej ucycia w legendzie 
słowa „oznaczenia ogólne”. 
Jest to wniosek, który nie ma 
uzasadnienia i nie wynika z 
przepisów odrCbnych. 

*- dane ukryte  na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z póan. zm.) 

 

 

 

 

 

Poz. 2
2
4
4
 

D
ziennik U

rzędow
y

W
ojew

ództw
a Lubelskiego N

r 1
3
0

｠
 1

1
3
7
9
 ｠



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 130 ｠ 11380 ｠ Poz. 2244 

ZaEącznik nr 3
do UchwaEy Nr IX/55/2011

Rady Gminy Stanin
z dnia 19 lipca 2011r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 
które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 z 
pópn. zm.) Rada Gminy Stanin okre[la następujący 
sposób realizacji oraz zasady finansowania inwesty-
cji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą 
do zadaG wEasnych gminy.

1. Finansowanie inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepi-
som ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach 
publicznych. Zrodki na realizacje tych inwestycji 
będą pochodzić z :

a. Dochodów wEasnych gminy;
b. Funduszy Unii Europejskiej

c. Dotacji;
d. Udzielonych kredytów i poryczek;
e. Obligacji komunalnych;
f. Innych wyrej nie wymienionych pródeE.
2. Realizacja inwestycji prowadzona będzie suk-

cesywnie w miarę morliwo[ci finansowych gminy, 
przy zachowaniu zasady uwzględniającej interes pu-
bliczny oraz rachunek ekonomiczny. Ponadto przy 
realizacji zadaG przewiduje się wspóEdziaEanie z in-
nymi podmiotami publicznymi i prywatnymi dzia-
Eającymi i inwestującymi na terenie gminy w celu 
optymalizacji wydatków.


