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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr XI/90/2011 

Rady Miejskiej w Opalenicy 
z dnia 29 wrzeŌnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG 

Projekt miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w Urbanowie, zgodnie z ustawņ 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze 
zmianami) był wyłożony do publicznego wglņdu 
w dniach od 15 czerwca 2011 r. do 14 lipca 2011 r., 
dnia 11 lipca 2011 r. odbyła siň dyskusja publiczna 
nad przyjňtymi w tym projekcie rozwiņzaniami, na-
tomiast uwagi do tego projektu były przyjmowane 
do dnia 29 lipca 2011 r. 

W ustawowym terminie nie wpłynňła żadna uwa-
ga, w zwiņzku z czym Rada Miejska w Opalenicy nie 
podejmuje rozstrzygniňcia o sposobie rozpatrzenia 
uwag, o których mowa w art. 18 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami). 
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UCHWAŁA NR XI/65/11 RADY GMINY DAMASŁAWEK 

 z dnia 30 wrzeŌnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Niemczyn. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym (t.j. 
z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. Dz.U. 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 
r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 , z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i Nr 28, poz. 146, Nr 40 poz. 230 i Nr 106 
poz. 675, z 2011 r. Nr 117,poz. 679 i Nr 21 poz. 113) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm. Dz.U. z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, 
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 , Nr 
220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675 , Nr 119,poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155,poz. 1043 oraz 
z 2011 Nr 32,poz. 159) Rada Gminy Damasławek 
uchwala, co nastňpuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci ze „Studium 
uwarunkowaŊ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Damasławek” – uchwała Nr 
II/8/10 Rady Gminy Damasławek z dnia 6 grudnia 
2010 r., uchwala siň miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Niemczyn, zwany 
dalej „planem”. 

2. Planem objňto obszar zurbanizowany wsi 
Niemczyn, którego granice okreŌla rysunek planu. 

3. Integralnymi czňŌciami uchwały sņ: 
1) załņcznik Nr 1 – stanowiņcy czňŌń graficznņ, 

zwanņ „rysunkiem planu”, opracowany 
w skali 1:2000, zatytułowany: „Miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego 
wsi Niemczyn”; 

2) załņcznik Nr 2 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Gminy Damasławek o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu 
planu; 

3) załņcznik Nr 3 – stanowiņcy rozstrzygniňcie 
Rady Gminy Damasławek o sposobie reali-
zacji zapisanych w planie inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należņ do zadaŊ własnych gminy oraz za-
sadach ich finansowania, zgodnie 
z przepisami o finansach publicznych; 

4) załņcznik Nr 4 – stanowiņcy wykaz obiek-
tów ujňtych w ewidencji zabytków. 

 
§ 2. Ilekroń w uchwale jest mowa o: 

1) działce budowlanej – należy przez to rozu-
mień działkň w rozumieniu ustawy z dnia 
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami); 

2) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień liniň okreŌlajņcņ dopusz-
czalnņ minimalnņ odległoŌń Ōciany budyn-
ku lub budowli od linii rozgraniczajņcej te-
renu; 

3) powierzchni zabudowy – należy przez to 
rozumień sumň powierzchni rzutów 
wszystkich budynków na działce lub tere-
nie, mierzonņ po zewnňtrznym obrysie 
Ōcian kondygnacji przyziemnej lub nad-
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ziemnej w przypadku, gdy jej obrys wystň-
puje poza obrys kondygnacji przyziemnej, 
a w przypadku budowli przez powierzchniň 
rozumie siň rzut fundamentów; 

4) dachu stromym – należy przez to rozumień 
dach o symetrycznym kņcie pochylenia po-
łaci dachowych od 20° do 45°; 

5) szyldzie – należy przez to rozumień ozna-
czenie jednostki organizacyjnej lub przed-
siňbiorcy, ich siedzib lub miejsc wykony-
wania działalnoŌci, o maksymalnej po-
wierzchni informacyjnej 1m2, umieszczane 
na elewacjach budynków; 

6) terenie – należy przez to rozumień po-
wierzchniň o okreŌlonym przeznaczeniu 
i zasadach zagospodarowania, wyznaczonņ 
na rysunku planu liniami rozgraniczajņcy-
mi; 

7) reklamie – należy przez to rozumień noŌnik 
informacji i promocji wizualnej w jakiej-
kolwiek materialnej formie wraz z elemen-
tami konstrukcyjnymi i zamocowaniami. 

 
§ 3. Na obszarze objňtym planem ustala siň nastň-
pujņce przeznaczenie terenów: 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MW, 2MW; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 
13MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 18MN, 
19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 23MN, 24MN, 
25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 30MN, 
31MN; 

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 
3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 
10RM; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej i zabudowy usługowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1MN/U, 
2MN/U, 3MN/U, 4MN/U; 

5) tereny zabudowy usługowej z dopuszcze-
niem zabudowy techniczno – produkcyjnej, 
oznaczone 

6) teren usług kultu religijnego, oznaczony na 
rysunku planu symbolem UK; 

7) teren tereny zabudowy usługowej, ozna-
czone na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 
3U, 4U, 5U, 6U; 

8) usług edukacji, sportu i rekreacji, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem UO/US; 

9) teren zabudowy usługowej i zieleni urzņ-
dzonej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem U/ZP; 

10) teren sportu i rekreacji, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem US; 

11) tereny ogrodów działkowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolami 1ZD, 2ZD; 

12) teren zieleni urzņdzonej, oznaczony na ry-
sunku planu symbolem ZP; 

13) tereny wód powierzchniowych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem 1WS, 2WS, 
3WS, 4WS, 5WS, 6WS, 7WS, 8WS; 

14) teren infrastruktury technicznej – wodociņ-
gów, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem W; 

15) teren infrastruktury technicznej – kanaliza-
cji, oznaczony na rysunku planu symbolem 
K; 

16) tereny infrastruktury technicznej – elektro-
energetyki, oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E, 3E; 

17) tereny dróg publicznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1KD-G, 2KD-Z, 
3KD-Z, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-D, 8KD-D, 
9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 
14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 
19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 22KD-Dx, 23KD-
Dx, 24KD-Dx, 25KD-Dx, 26KD-Dx, 27KD-Dx, 
28KD-Dx; 

18) tereny dróg wewnňtrznych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1KDW, 
2KDW. 

 
§ 4. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji i rozbudowy obiektów bu-
dowlanych i urzņdzeŊ, które wpływajņ ne-
gatywnie na ład przestrzenny, w tym wol-
nostojņcych reklam; 

2) dopuszczenie na terenach U i MN/U lokali-
zacji reklam na ogrodzeniach i budynkach 
w sposób nieprzesłaniajņcy istotnych ele-
mentów architektonicznych elewacji bu-
dynków, np. okien, gzymsów, itp.; 

3) dopuszczenie umieszczenia szyldów na 
ogrodzeniu działek od strony terenów ko-
munikacji lub na elewacji budynków wy-
łņcznie na wysokoŌci kondygnacji parteru; 

4) lokalizacjň obiektów małej architektury 
jednorodnych stylistycznie dla terenów 
dróg. 

 
§ 5. W zakresie zasad ochrony Ōrodowiska, przyro-
dy i krajobrazu kulturowego ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji przedsiňwziňń mogņcych 
zawsze znaczņco oddziaływań na Ōrodowi-
sko, dla których wymagane jest obligato-
ryjne sporzņdzenie raportu oddziaływania 
na Ōrodowisko w rozumieniu przepisów 
odrňbnych, z wyjņtkiem lokalizacji przed-
siňwziňń inwestycji celu publicznego, 
o których mowa w § 3; 

2) tymczasowo, do czasu realizacji sieci kana-
lizacji sanitarnej, dopuszczenie stosowania 
zbiorników bezodpływowych do odprowa-
dzania Ōcieków komunalnych; 

3) ochronň powierzchni ziemi, powietrza 
i wód zgodnie z przepisami odrňbnymi; 
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4) nakaz utrzymania drożnoŌci systemu me-
lioracyjnego; 

5) przy grodzeniu nieruchomoŌci zachowanie 
odległoŌci od istniejņcych cieków, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi; 

6) zakaz wprowadzania funkcji, których od-
działywanie może powodowań przekrocze-
nie standardów jakoŌci Ōrodowiska okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych poza te-
renem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny oraz które wprowadzajņ ogranicze-
nia w użytkowaniu terenów sņsiednich; 

7) zastosowanie zabezpieczeŊ dla nawierzchni 
przeznaczonych dla postoju i prowadzenia 
ruchu kołowego przed infiltracjņ zanie-
czyszczeŊ wód opadowych do Ōrodowiska 
gruntowo-wodnego; 

8) dopuszczenie zastosowania nawierzchni 
przepuszczalnych dla odprowadzenia wód 
opadowych i roztopowych z terenów dróg 
publicznych klasy D-dojazdowej i dróg 
wewnňtrznych; 

9) gromadzenie i segregacjň odpadów 
w miejscach ich powstawania oraz zago-
spodarowanie ich zgodnie z gminnym pla-
nem gospodarki odpadami i przepisami 
odrňbnymi; 

10) nakaz wykorzystywania nadmiaru mas 
ziemnych pozyskanych podczas prac bu-
dowlanych w obrňbie terenu lub usuwania 
ich zgodnie z przepisami odrňbnymi; 

11) zagospodarowanie zieleniņ wszystkich po-
wierzchni wolnych od utwardzenia; 

12) tereny wymagajņce komfortu akustycznego 
zgodnie z przepisami odrňbnymi: 

a) tereny oznaczone na rysunku symbolami 
MW i RM, dla których obowiņzujņ dopusz-
czalne poziomy hałasu jak dla terenów za-
budowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zagrodowej, 

b) tereny oznaczone na rysunku symbolami 
MN, dla których obowiņzujņ dopuszczalne 
poziomy hałasu jak dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, 

c) tereny oznaczone na rysunku symbolami 
1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U, dla któ-
rych obowiņzujņ dopuszczalne poziomy ha-
łasu jak dla terenów przeznaczonych na ce-
le mieszkaniowo-usługowe, 

d) teren oznaczony na rysunku symbolem 
UO/US, dla którego obowiņzujņ dopusz-
czalne poziomy hałasu jak dla terenów 
przeznaczonych pod budynki zwiņzane ze 
stałym lub czasowym pobytem dzieci 
i młodzieży, 

e) tereny oznaczone na rysunku symbolami 
1ZD, 2ZD, dla których obowiņzujņ dopusz-
czalne poziomy hałasu jak dla terenów 
przeznaczonych na cele rekreacyjno – wy-
poczynkowe; 

13) koniecznoŌń ochrony klimatu akustycznego 
dla terenów tego wymagajņcych poprzez 
podjňcie działaŊ zmierzajņcych do: 

a) zastosowania Ōrodków technicznych, tech-
nologicznych lub organizacyjnych ograni-
czajņcych emisjň hałasu, co najmniej do 
poziomów dopuszczalnych (np. nasyp 
ziemny, sztuczny ekran), 

b) wprowadzania przegród z zieleni dźwiňko-
izolacyjnej, spełniajņcych głównie rolň ba-
rier o charakterze psychoakustycznym, 
w tym: szerokie stosowanie żywopłotów 
wzdłuż tras komunikacyjnych w miejsco-
woŌciach, 

c) przekształcania zabudowy rozmieszczonej 
wzdłuż dokuczliwych źródeł hałasu 
w zabudowň usługowņ – nie posiadajņcņ 
wymagaŊ akustycznych bņdź spełniajņcņ 
wymagania akustyki budowlanej. 

 
§ 6. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
ustala siň: 

1) w odniesieniu do obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków: 

a) objňcie ochronņ zabytków nieruchomych 
wpisanych do rejestru zabytków, 
a mianowicie: 

- koŌcioła parafialnego pod wezwaniem 
Wniebowziňcia NMP z 1897 roku, nr reje-
stru: 759/Wlkp/A, decyzja z 21.02.1989 r. i z 
31.08.2009 r., 

- cmentarza przy koŌciele (nieczynny) z 1 po-
łowy XIX w, nr rejestru jak wyżej, 

- parku podworskiego z 1 połowy XIX 
i poczņtku XX w, nr rejestru: 726/Wlkp/A, 
decyzja z 12.12.2008 r., 

- dawnej kaplicy ewangelickiej w parku 
z poczņtku XX w, nr rejestru jak wyżej; 

b) zakaz wyburzania, rozbudowy, nadbudowy, 
zmiany formy dachu oraz zmiany formy 
elewacji w obiektach architektonicznych 
wpisanych do rejestru zabytków, 

c) w pracach remontowych przy zabytku – 
koniecznoŌń jednoczesnego przeprowadze-
nia zabiegów konserwatorskich i rewalory-
zacyjnych, 

d) obowiņzek prowadzenia prac budowla-
nych, konserwatorskich i restauratorskich 
wyłņcznie w oparciu o wytyczne konserwa-
torskie, zgodnie z zatwierdzonņ przez Kon-
serwatora Zabytków dokumentacjņ, 

e) zapewnienie obiektom wymienionym w lit. 
a właŌciwej ekspozycji, z zakazem lokaliza-
cji w ich otoczeniu obiektów wielkogabary-
towych, stanowiņcych nieodpowiedniņ 
dominantň w otaczajņcym krajobrazie, 

f) w obrňbie parku podworskiego – zachowa-
nie rzeźby terenu, układu przestrzennego 
i komunikacyjnego, historycznego drzewo-
stanu i małej architektury, 

g) koniecznoŌń uzgodnienia ze strony Kon-
serwatora Zabytków wszelkiej działalnoŌci 
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inwestycyjnej dotyczņcej obiektów wymie-
nionych w lit. a; 

2) w odniesieniu do obiektów ujňtych 
w ewidencji zabytków: 

a) objňcie ochronņ obiekty ujňte w ewidencji 
zabytków, wymienione w załņczniku Nr 
4 do niniejszej uchwały, 

b) przedmiotem ochrony sņ charakterystyczne 
bryły zabytkowych budynków, rozwiņzania 
architektoniczne, tradycyjny materiał oraz 
historyczny wystrój elewacji, 

c) celem ochrony obiektów ujňtych 
w ewidencji jest zachowanie ich tradycyj-
nych gabarytów i rozwiņzaŊ architekto-
nicznych, 

d) koniecznoŌń uzasadnienia rozbiórki obiektu 
ujňtego w ewidencji poprzez np. potwier-
dzenie złego stanu technicznego budynku 
lub wskazanie utraty przez niego wartoŌci 
zabytkowych; 

3) dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego w granicach strefy ochrony 
stanowisk archeologicznych oraz na terenie 
zabytkowych parków, przy obiektach wpi-
sanych do rejestru zabytków, jak również 
ujňtych w ewidencji – obowiņzek prowa-
dzenia badaŊ archeologicznych przy reali-
zacji inwestycji zwiņzanych z zagospoda-
rowaniem i zabudowaniem terenu; pozwo-
lenie na badania archeologiczne należy 
uzyskań przed otrzymaniem pozwolenia na 
budowň. 

 
§ 7. W zakresie wymagaŊ wynikajņcych z potrzeb 
kształtowania przestrzeni publicznych ustala siň 
dopuszczenie lokalizowania: 

1) obiektów małej architektury; 
2) znaków i tablic informacyjnych. 

 
§ 8. Na terenie zabudowy mieszkaniowej wieloro-
dzinnej, oznaczonej na rysunku planu symbolami 
1MW, 2MW, ustala siň nastňpujņce parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) zachowanie istniejņcej zabudowy bez pra-
wa lokalizowania nowych budynków 
mieszkalnych, garażowych i gospodar-
czych; 

2) dla terenu 1MW – zakaz nadbudowy 
i rozbudowy istniejņcych budynków, 
z wyłņczeniem dociepleŊ budynków 
i przebudowy czňŌci wejŌciowych do bu-
dynków w obrňbie pierwszej kondygnacji; 

3) dla terenu 2MW –możliwoŌń przebudowy 
istniejņcego budynku, w tym zmiany dachu 
na stromy symetryczny, bez poddasza 
użytkowego; 

4) maksymalna wysokoŌń zabudowy: 
a) dla terenu 1MW – 3 kondygnacje z dachem 

płaskim, jednak nie wiňcej niż 10,0 m, 
b) dla terenu 2MW – 2 kondygnacje + dach 

stromy, jednak nie wiňcej niż 10,0 m; 

5) minimalna powierzchnia zieleni – 30 % 
powierzchni terenu; 

6) możliwoŌń lokalizacji: 
a) obiektów małej architektury oraz placu za-

baw dla dzieci, 
b) podziemnych i naziemnych sieci i urzņdzeŊ 

infrastruktury technicznej oraz sieci tele-
technicznej, niezbňdnych do obsługi 
i prawidłowego funkcjonowania zabudowy 

- z wyłņczeniem obiektów kubaturowych; 
7) dostňpnoŌń komunikacyjna terenów 

z przyległych terenów dróg publicznych lub 
i dróg wewnňtrznych. 

 
§ 9. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, oznaczonych na rysunku symbolami 
1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 
9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 22MN, 
23MN, 24MN, 25MN, 26MN, 27MN, 28MN, 29MN, 
30MN, 31MN ustala siň nastňpujņce parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) lokalizacjň zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej wyłņcznie wolnostojņcej lub bliź-
niaczej; 

2) lokalizacjň na działce budowlanej jednego 
budynku mieszkalnego, z dopuszczeniem 
jednego budynku garażowego i jednego 
budynku gospodarczego; 

3) sytuowanie budynków z uwzglňdnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

4) w przypadku lokalizowania budynku wzdłuż 
nieprzekraczalnej linii zabudowy wycofanie 
budynku nie może przekraczań 5 m od tej 
linii; 

5) maksymalna wysokoŌń budynku garażo-
wego i gospodarczego – 5,5 m; 

6) dopuszczenie sytuowania Ōcian budynku 
garaży albo budynku gospodarczego bez-
poŌrednio przy granicy z sņsiedniņ działkņ; 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy – 
40% powierzchni działki; 

8) minimalna powierzchnia zieleni – 30% po-
wierzchni działki; 

9) maksymalna wysokoŌń zabudowy – 10,0 m 
do najwyższego punktu dachu; 

10) stosowanie dachów stromych; 
11) pokrycie dachu stromego – dachówka lub 

materiał dachówkopodobny; 
12) ogrodzenia o wysokoŌci nie wiňcej niż 1,8 

m, materiałem i kolorystykņ nawiņzujņce 
do zabudowy kubaturowej działki; 

13) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 30 pkt 5; 

14) dostňpnoŌń komunikacyjna terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych lub 
i dróg wewnňtrznych; 

15) na terenach 1MN i 2MN dopuszczenie wy-
znaczenia dróg wewnňtrznych innych niż 
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okreŌlone w § 3 pkt 18, o minimalnej sze-
rokoŌci 5,0 m, przy czym budynek miesz-
kalny nie może byń zlokalizowany bliżej niż 
5,0 m od nawierzchni wyznaczonej drogi 
wewnňtrznej; 

16) dopuszczenie umieszczenie na elewacji 
budynku, na wysokoŌci kondygnacji parte-
ru, szyldów o powierzchni łņcznej do 2 m2. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady podziału: 
1) minimalna powierzchnia działki budowla-

nej: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojņ-

cej – 800 m2, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 

600 m2, 
c) dla terenu 17MN i 18MN – jak w stanie ist-

niejņcym; 
2) minimalna szerokoŌń frontu działki budow-

lanej: 
a) dla zabudowy mieszkaniowej wolnostojņ-

cej – 22 m, 
b) dla zabudowy mieszkaniowej bliźniaczej – 

20 m, 
c) dla terenu 17MN i 18MN – jak w stanie ist-

niejņcym; 
3) dla każdej nowo wydzielanej działki - obo-

wiņzek zachowania parametrów po-
wierzchni zabudowanej i powierzchni zie-
leni, o których mowa w ust. 1 pkt. 7 i 8; 

3. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 2, nie dotyczņ wydzielenia 
działek pod drogi wewnňtrzne, dojazdy i w celu 
regulacji granic miňdzy sņsiadujņcymi nierucho-
moŌciami. 
 
§ 10. Na terenach zabudowy zagrodowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1RM, 2RM, 
3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 
ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) lokalizacjň zabudowy zagrodowej, to jest 
budynków mieszkalnych oraz budynków, 
urzņdzeŊ i budowli rolniczych służņcych do 
produkcji rolnej, zgodnie z nieprzekraczal-
nymi liniami zabudowy; 

2) minimalnņ powierzchniň działki – 3000 m2; 
3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy – 70 

% powierzchni działki, 
4) minimalny udział powierzchni biologicznie 

czynnej – 15 % powierzchni działki, 
5) maksymalnņ wysokoŌń budynków miesz-

kalnych – 10,0 m, 
6) maksymalnņ wysokoŌń budynków innych – 

15 m, 
7) stosowanie dachów stromych, przy czym 

dla budynków innych niż mieszkalne po-
chylenie połaci dachowych od 50 do 450 ; 

8) pokrycie dachu stromego – dachówka lub 
materiał dachówkopodobny; 

9) ogrodzenia o wysokoŌci nie wiňcej niż 1,8 
m; 

10) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 30 pkt 5; 

11) dostňpnoŌń komunikacyjna terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych lub 
i dróg wewnňtrznych; 

12) dopuszczenie wyznaczenia dróg wewnňtrz-
nych innych niż okreŌlone w § 3 pkt 18, 
o minimalnej szerokoŌci 5,0 m, przy czym 
budynek mieszkalny lub służņcy produkcji 
rolnej nie może byń zlokalizowany bliżej niż 
5,0 m od nawierzchni wyznaczonej drogi 
wewnňtrznej; 

13) przebudowň i rozbudowň istniejņcych bu-
dynków mieszkalnych i budynków służņ-
cych do produkcji rolnej, pod warunkiem 
zachowania parametrów powierzchni za-
budowy, o których mowa w pkt. 3. 

 
§ 11. 1. Na terenach zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U ustala siň 
nastňpujņce parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacjň na działce budowlanej budyn-
ków o funkcji usługowej o maksymalnej 
powierzchni zabudowy 400m2 i jednego 
budynku mieszkaniowego jednorodzinne-
go, z dopuszczeniem budynku garażowego 
i gospodarczego; 

2) w budynkach mieszkaniowych jednoro-
dzinnych dopuszczenie zlokalizowania 
funkcji usługowej, która bňdzie zajmowała 
wiňcej niż 30 % powierzchni całkowitej bu-
dynku, jednak nie wiňcej niż 400 m2; 

3) w budynkach o funkcji usługowej dopusz-
czenie zlokalizowania jednego mieszkania 
dla właŌciciela nieruchomoŌci prowadzņ-
cego działalnoŌń usługowņ; 

4) sytuowanie budynków z uwzglňdnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie 
z rysunkiem planu; 

5) na terenach 1MN/U, 2MN/U i 3MN/U do-
puszczenie stopniowego przekształcania 
siň zabudowy zagrodowej w mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ i usługowņ; 

6) maksymalnņ powierzchnia zabudowy – 
50% powierzchni działki; 

7) minimalnņ powierzchnia zieleni – 30% po-
wierzchni działki; 

8) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy – 10,0 m 
do najwyższego punktu dachu, przy czym 
maksymalna wysokoŌń budynku garażo-
wego albo gospodarczego – 5,5 m; 

9) dopuszczenie sytuowania Ōcian budynku 
garaży albo budynku gospodarczego bez-
poŌrednio przy granicy z sņsiedniņ działkņ; 

10) stosowanie dachów stromych; 
11) pokrycie dachu stromego – dachówka lub 

materiał dachówkopodobny; 
12) ogrodzenia o wysokoŌci nie wiňcej niż 1,8 

m, materiałem i kolorystykņ nawiņzujņce 
do zabudowy kubaturowej działki; 
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13) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 30 pkt 5; 

14) dostňpnoŌń komunikacyjna terenów z przy-
ległych terenów dróg publicznych lub 
i dróg wewnňtrznych; 

15) na terenach 3MN/U dopuszczenie wyzna-
czenia dróg wewnňtrznych innych niż okre-
Ōlone w § 3 pkt 18, o minimalnej szerokoŌci 
5,0 m, przy czym budynek usługowy lub 
mieszkalny nie może byń zlokalizowany bli-
żej niż 5,0 m od nawierzchni wyznaczonej 
drogi wewnňtrznej; 

16) dopuszczenie umieszczenia na elewacji 
budynku, na wysokoŌci kondygnacji parte-
ru, szyldów o powierzchni łņcznej do 2 m2. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady podziału: 
1) minimalna powierzchnia działki budowla-

nej – 1200 m2, 
2) minimalna szerokoŌń frontu działki budow-

lanej – 30 m, 
3) dla każdej nowo wydzielanej działki - obo-

wiņzek zachowania parametrów po-
wierzchni zabudowanej i powierzchni zie-
leni, o których mowa w ust. 1 pkt. 6 i 7; 

3. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 2, nie dotyczņ wydzielenia 
działek pod drogi wewnňtrzne, dojazdy i w celu 
regulacji granic miňdzy sņsiadujņcymi nierucho-
moŌciami. 
 
§ 12. 1. Na terenach zabudowy usługowej, ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1U, 2U, 3U, 
4U, 5U, 6U, ustala siň nastňpujņce parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) lokalizacjň budynków o funkcjach usługo-
wych, m.in. handlu, gastronomii, kultury, 
rzemiosła usługowego oraz budynków biu-
rowo – administracyjnych; 

2) na terenie 2U możliwoŌń rozbudowy 
i przebudowy istniejņcej stacji paliw, zgod-
nie z przepisami odrňbnymi; 

3) na terenie 6U zachowanie istniejņcej remi-
zy Ochotniczej Straży Pożarnej 
z możliwoŌciņ jej rozbudowy i przebudowy; 

4) sytuowanie budynków z uwzglňdnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

5) maksymalnņ powierzchniň zabudowy – 40 
% powierzchni działki; 

6) minimalnņ powierzchniň zieleni – 20 % 
powierzchni działki; 

7) dla terenu 2U - minimalnņ powierzchniň 
zieleni – 50 % z uwzglňdnieniem ochrony 
istniejņcych zadrzewieŊ; 

8) maksymalnņ wysokoŌń budynków – 10,0 
m; 

9) stosowanie wszelkich form dachów; 
10) ogrodzenia odpowiadajņce formņ, materia-

łem i kolorystykņ zabudowie kubaturowej 
działki, o wysokoŌci do 1,8 m; 

11) możliwoŌń lokalizacji stacji transformato-
rowo-rozdzielczych SN/nn konsumenckich, 
wolnostojņcych lub wbudowanych 
w budynki; 

12) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 30 pkt 5; 

13) stanowiska postojowe na terenie urzņdzo-
ne jako parking obsadzony drzewami 
i krzewami; 

14) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady podziału: 
1) minimalna powierzchnia działki budowla-

nej – 2000 m2 ; 
2) minimalna szerokoŌń frontu działki budow-

lanej – 30 m, 
3) dla każdej nowo wydzielanej działki - obo-

wiņzek zachowania parametrów po-
wierzchni zabudowanej i powierzchni zie-
leni, o których mowa w ust. 1 pkt. 5 i 6; 

3. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 2, nie dotyczņ wydzielenia 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej na 
terenach oraz wydzielenia działek pod drogi we-
wnňtrzne, dojazdy i w celu regulacji granic miedzy 
sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami. 
 
§ 13. 1. Na terenach zabudowy usługowej 
z dopuszczeniem zabudowy techniczno – produk-
cyjnej, oznaczonych na rysunku planu symbolami 
1U/P, 2U/P, 3U/P ustala siň nastňpujņce parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) lokalizacjň obiektów usługowych z wyłņ-
czeniem budynków usług zdrowia oraz bu-
dynków zwiņzanych z stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży; 

2) dopuszcza siň lokalizacjň obiektów produk-
cyjnych, składów, magazynów; zabudowy 
biurowo-administracyjnej, parkingów, dróg 
wewnňtrznych, placów i dojazdów, zieleni 
towarzyszņcej; 

3) sytuowanie budynków z uwzglňdnieniem 
obowiņzujņcych i nieprzekraczalnych linii 
zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

4) maksymalnņ powierzchniň zabudowy - 
60% powierzchni działki budowlanej; 

5) minimalnņ powierzchniň zieleni - 20% po-
wierzchni działki budowlanej; 

6) maksymalnņ wysokoŌń budynków – 12 m, 
z wyjņtkiem budynków portierni, stróżówek 
itp., dla których ustala siň maksymalnņ wy-
sokoŌń 3 m; 

7) zachowanie istniejņcej zabudowy z możli-
woŌciņ jej rozbudowy i przebudowy przy 
zachowaniu parametrów, o których mowa 
w pkt. 4 i 5; 

8) stosowanie wszelkich form dachów; 
9) ogrodzenia odpowiadajņce formņ, materia-

łem i kolorystykņ zabudowie kubaturowej 
działki, o wysokoŌci do 1,8 m; 
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10) możliwoŌń lokalizacji stacji transformato-
rowo-rozdzielczych SN/nn konsumenckich, 
wolnostojņcych lub wbudowanych w bu-
dynki; 

11) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 30 pkt 5; 

12) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady podziału: 
1) minimalna powierzchnia działki budowla-

nej – 2000 m2 ; 
2) minimalna szerokoŌń frontu działki budow-

lanej – 30 m, 
3) dla każdej nowo wydzielanej działki - obo-

wiņzek zachowania parametrów po-
wierzchni zabudowanej i powierzchni zie-
leni, o których mowa w ust. 1 pkt. 4 i 5; 

3. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 2, nie dotyczņ wydzielenia 
działek pod obiekty infrastruktury technicznej na 
terenach oraz wydzielenia działek pod drogi we-
wnňtrzne, dojazdy i w celu regulacji granic miedzy 
sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami. 
 
§ 14. Na terenie usług kultu religijnego, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem UK ustala siň 
nastňpujņce parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zachowanie istniejņcych budynków 
i obiektów budowlanych z zakazem zmiany 
formy zewnňtrznej budynku koŌcioła, 
z uwzglňdnieniem § 6; 

2) zakaz lokalizacji nowych budynków 
i obiektów budowlanych; 

3) zachowanie istniejņcego starodrzewu; 
4) możliwoŌń przebudowy i rozbudowy ple-

banii, z zakazem nadbudowy, co oznacza 
zachowanie wysokoŌci budynku jak 
w stanie istniejņcym; 

5) powierzchniň maksymalnņ zabudowy - 
25% powierzchni terenu; 

6) minimalnņ powierzchniň zieleni - 40% po-
wierzchni terenu; 

7) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych. 

 
§ 15. Na terenie usług edukacji, sportu i rekreacji, 
oznaczonym na rysunku planu symbolem UO/US 
ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) lokalizacjň obiektów usług edukacji wraz 
z szkolnymi boiskami sportowymi; 

2) zachowanie istniejņcych budynków 
z możliwoŌciņ przebudowy i rozbudowy, 
z uwzglňdnieniem § 6; 

3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy - 
30% powierzchni terenu; 

4) maksymalnņ powierzchniň zabudowy - 
30% powierzchni terenu; 

5) maksymalnņ wysokoŌń budynków – do 
10,0 m; 

6) stosowanie wszelkich form dachów; 
7) ogrodzenia odpowiadajņce formņ, materia-

łem i kolorystykņ zabudowie kubaturowej 
terenu, o wysokoŌci do 1,8 m; 

8) przy boiskach sportowych możliwoŌń za-
stosowania ogrodzeŊ ażurowych 
o wysokoŌci dostosowanej do funkcji gro-
dzonego terenu; 

9) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 30 pkt 5; 

10) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych. 

 
§ 16. 1. Na terenie zabudowy usługowej i zieleni 
urzņdzonej, oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem U/ZP ustala siň nastňpujņce parametry 
i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospo-
darowania terenu: 

1) lokalizacjň budynków o funkcjach usługo-
wych, m.in. hotelarstwa, gastronomii, kul-
tury; 

2) sytuowanie budynków z uwzglňdnieniem 
nieprzekraczalnych linii zabudowy, zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) maksymalnņ powierzchniň zabudowy – 25 
% powierzchni działki; 

4) minimalnņ powierzchniň zieleni – 60 % 
powierzchni działki; 

5) maksymalnņ wysokoŌń budynków – 10,0 
m; 

6) stosowanie dachów stromych; 
7) pokrycie dachu stromego – dachówka lub 

materiał dachówko podobny; 
8) urzņdzenie terenów zieleni jako park ze 

Ōcieżkami i alejkami, z dopuszczeniem loka-
lizacji urzņdzeŊ sportowych do gier ma-
łych; 

9) ogrodzenia odpowiadajņce formņ, materia-
łem i kolorystykņ zabudowie kubaturowej 
działki, o wysokoŌci do 1,8 m; 

10) ogrodzenia odpowiadajņce formņ, materia-
łem i kolorystykņ zabudowie kubaturowej 
działki, o wysokoŌci do 1,8 m; 

11) stanowiska postojowe na terenie urzņdzo-
ne jako parking obsadzony drzewami 
i krzewami; 

12) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenów 
z przyległych terenów dróg publicznych. 

2. Ustala siň nastňpujņce zasady podziału: 
1) minimalna powierzchnia działki budowla-

nej – 3000 m2 ; 
2) minimalna szerokoŌń frontu działki budow-

lanej – 30 m, 
3) dla każdej nowo wydzielanej działki - obo-

wiņzek zachowania parametrów po-
wierzchni zabudowanej i powierzchni zie-
leni, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4; 

3. Zasady wydzielania działek budowlanych, 
o których mowa w ust. 2, nie dotyczņ wydzielenia 
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działek pod obiekty infrastruktury technicznej na 
terenach oraz wydzielenia działek pod drogi we-
wnňtrzne, dojazdy i w celu regulacji granic miedzy 
sņsiadujņcymi nieruchomoŌciami. 
 
§ 17. Na terenie usług sportu i rekreacji, oznaczo-
nym na rysunku planu symbolem US ustala siň 
nastňpujņce parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacjň boiska sportowego oraz innych 
budowli, urzņdzeŊ i obiektów budowlanych 
zwiņzanych z funkcjņ terenu; 

2) możliwoŌń lokalizacji jednego budynku so-
cjalno – gospodarczego, mieszczņcego 
szatnie, toalety, natryski, itp. 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy ku-
baturowej – 100 m2 ; 

4) maksymalnņ wysokoŌń zabudowy – 6,0 m; 
5) dach stromy, kryty dachówkņ lub materia-

łem dachówko podobnym; 
6) minimalna powierzchniň zieleni – 15 % te-

renu; 
7) ogrodzenia o wysokoŌci dostosowanej do 

funkcji grodzonego terenu; 
8) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenu 

z przyległego terenu drogi publicznej. 
 
§ 18. Na terenach ogrodów działkowych, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1ZD, 2ZD ustala 
siň nastňpujņce parametry i wskaźniki kształtowa-
nia zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zagospodarowanie terenów zgodne 
z ustawņ o rodzinnych ogrodach działko-
wych; 

2) lokalizacjň na każdej indywidualnej działce 
altany lub budynku gospodarczego o mak-
symalnej powierzchni do 25 m2; 

3) maksymalna wysokoŌń zabudowy – do 5,0 
m; 

4) dachy strome; 
5) ogrodzenia zewnňtrzne terenu - ażurowe 

o wysokoŌci do 1,8 m, przy czym na grani-
cy poszczególnych działek przeznaczonych 
pod uprawy ogrodowe – o wysokoŌci do 
1,0 m; 

6) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenów z przy-
ległych terenów dróg publicznych. 

 
§ 19. Na terenie zieleni urzņdzonej, oznaczonym na 
rysunku planu symbolem ZP ustala siň nastňpujņ-
ce parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 

1) lokalizacjň parku z pozostałoŌciņ zespołu 
dworsko – parkowego z zachowaniem 
rzeźby terenu, układu przestrzennego 
i komunikacyjnego, historycznego drzewo-
stanu i małej architektury; 

2) zagospodarowanie parku zgodnie z zasa-
dami rewitalizacji zabytkowego założenia 
parkowego, w uzgodnieniu z właŌciwym 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków; 

3) zachowanie, odbudowa i przebudowa ist-
niejņcych obiektów zabytkowych w zakre-
sie uzgodnionym z właŌciwym Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, z możliwo-
Ōciņ przeznaczenia ich na cele usług tury-
styki, edukacji i kultury z czňŌciņ admini-
stracyjno - biurowņ; 

4) poza obiektami istniejņcymi możliwoŌń lo-
kalizacji: 

a) jednego budynku przeznaczonego na cele 
usług turystyki o maksymalnej powierzchni 
zabudowy 120 m2 , 

b) obiektów małej architektury i oŌwietlenia, 
c) niezbňdnych obiektów infrastruktury tech-

nicznej, w tym liniowych; 
5) nakaz zapewnienia miejsc parkingowych 

zgodnie z § 30 pkt 5; 
6) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenu z przy-

ległego terenu drogi publicznej. 
 
§ 20. Na terenach wód otwartych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 
5WS, 6WS, 7WS, 8WS ustala siň nastňpujņce pa-
rametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

1) koniecznoŌń zachowania istniejņcych cie-
ków i oczek wodnych; 

2) dopuszczenie lokalizacji budowli wodnych 
i urzņdzeŊ melioracji wodnych; 

3) na terenie 2WS możliwoŌń lokalizacji przy-
domowej oczyszczalni Ōcieków. 

 
§ 21. Na terenie infrastruktury technicznej - wodo-
ciņgów, oznaczonym na rysunku planu symbolem 
W, ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu: 

1) lokalizacjň obiektów i urzņdzeŊ zwiņzanych 
z zaopatrzeniem w wodň wraz z niezbňdnņ 
infrastrukturņ technicznņ; 

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy 
w granicach wyznaczonego terenu; 

3) możliwoŌń wprowadzenia zieleni towarzy-
szņcej; 

4) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenu z przy-
ległego terenu drogi publicznej. 

 
§ 22. Na terenie infrastruktury technicznej – kanali-
zacji, oznaczonym na rysunku planu symbolem K, 
ustala siň nastňpujņce parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zasady zagospoda-
rowania: 

1) lokalizacjň przepompowni Ōcieków wraz 
z niezbňdnņ infrastrukturņ; 

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy 
w granicach wyznaczonego terenu; 

3) możliwoŌń wprowadzenia zieleni towarzy-
szņcej; 

4) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenu z przy-
ległego terenu drogi publicznej. 
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§ 23. Na terenach infrastruktury technicznej – elek-
troenergetyki, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1E, 2E, 3E, ustala siň nastňpujņce pa-
rametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zasady zagospodarowania: 

1) lokalizacjň stacji transformatorowo-
rozdzielczej wraz z niezbňdnņ infrastruktura 
technicznņ; 

2) dopuszczenie przebudowy i rozbudowy 
w granicach wyznaczonego terenu; 

3) możliwoŌń wprowadzenia zieleni towarzy-
szņcej; 

4) dostňpnoŌń komunikacyjnņ terenu z przy-
ległego terenu drogi publicznej. 

 
§ 24. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników zagospodarowania, dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KD-G, 
2KD-Z, 3KD-Z, 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L, 7KD-D, 8KD-D, 
9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 
15KD-D, 16KD-D, 17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-
D, 21KD-D, 22KD-Dx, 23KD-Dx, 24KD-Dx, 25KD-Dx, 
26KD-Dx, 27KD-Dx, 28KD-Dx: 

1) ustala siň: 
a) klasyfikacjň dróg publicznych: 
- 1KD-G – droga klasy głównej, 
- 2KD-Z, 3KD-Z – drogi klasy zbiorczej, 
- 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L – drogi klasy lokalnej, 
- 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 

12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 
17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D, 
22KD-Dx, 23KD-Dx, 24KD-Dx, 25KD-Dx, 
26KD-Dx, 27KD-Dx, 28KD-Dx – drogi klasy 
dojazdowej, 

b) usytuowanie jezdni o parametrach zgodnie 
z przepisami odrňbnymi, 

c) brak połņczenia jezdni na terenie 2KD-Z 
z jezdniņ na terenie 10KD-D 

d) sytuowanie na terenach dróg: 
- 1KD-G, 2KD-Z, 3KD-Z – jezdni o dwóch pa-

sach ruchu i co najmniej jednostronnej 
drogi pieszo-rowerowej, 

- 4KD-L, 5KD-L, 6KD-L - jezdni o dwóch pa-
sach ruchu i co najmniej jednostronnego 
chodnika, 

- 7KD-D, 8KD-D, 9KD-D, 10KD-D, 11KD-D, 
12KD-D, 13KD-D, 14KD-D, 15KD-D, 16KD-D, 
17KD-D, 18KD-D, 19KD-D, 20KD-D, 21KD-D 
- jezdni o dwóch pasach ruchu i co naj-
mniej jednostronnego chodnika lub pieszo-
jezdni, 

- 22KD-Dx, 23KD-Dx, 24KD-Dx, 25KD-Dx, 
26KD-Dx, 27KD-Dx, 28KD-Dx – ciņgu pie-
szego; 

2) dopuszcza siň: 
a) usytuowanie dodatkowych, innych niż 

ustalone w pkt 1 elementów infrastruktury 
transportowej, zgodnie z przepisami od-
rňbnymi, 

b) lokalizacjň sieci infrastruktury technicznej 
zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

c) lokalizacjň obiektów małej architektury, 
oŌwietlenia, tablic i znaków informacyj-
nych, 

d) zagospodarowania zieleniņ, w tym wysokņ, 
wszystkich nieutwardzonych powierzchni 
drogowych; 

3) zakazuje siň wyznaczania stanowisk posto-
jowych na terenach 1KD-G, 2KD-Z, 3KD-Z; 

4) połņczenie działek bezpoŌrednio przylega-
jņcych do drogi wojewódzkiej nr 251, ozna-
czonej na rysunku planu symbolem 1KD-G, 
za pomocņ dróg niższej kategorii lub istnie-
jņcych zjazdów, przy czym dopuszcza siň 
przebudowň i budowň nowych zjazdów wy-
łņcznie pod warunkiem likwidacji zjazdów 
istniejņcych. 

 
§ 25. W zakresie szczegółowych parametrów 
i wskaźników zagospodarowania, dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 1KDW, 
2KDW: 

1) ustala siň sytuowanie ciņgu pieszo-
jezdnego o szerokoŌci co najmniej 5,0 m; 

2) dopuszcza siň: 
a) lokalizacjň sieci infrastruktury technicznej, 

zgodnie z przepisami odrňbnymi, 
b) dopuszczenie lokalizacji obiektów małej ar-

chitektury, oŌwietlenia, tablic i znaków in-
formacyjnych; 

3) zakaz lokalizacji stanowisk postojowych 
i innych obiektów budowlanych niż wy-
mienione w pkt. 1- 2. 

 
§ 26. W zakresie granic i sposobów zagospodaro-
wania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych, na terenie oznaczonym na rysunku 
planu symbolem W ustala siň: 

1) strefň ochrony bezpoŌredniej o promieniu 
8,0 m wokół studni głňbinowych, zgodnie 
z rysunkiem planu i przepisami odrňbnymi; 

2) sposób zagospodarowania terenu strefy, 
zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

 
§ 27. Nie okreŌla siň granic i sposobów zagospo-
darowania terenów lub obiektów podlegajņcych 
ochronie, ustalonych na podstawie przepisów 
odrňbnych, w zakresie terenów górniczych, nara-
żonych na niebezpieczeŊstwo powodzi oraz zagro-
żonych osuwaniem siň mas ziemnych, ze wzglňdu 
na ich nie wystňpowanie na obszarze objňtym 
planem. 
 
§ 28. W planie nie wyznacza siň terenów wymaga-
jņcych wszczňcia postňpowania scalania i podziału 
nieruchomoŌci w rozumieniu przepisów odrňb-
nych; nie okreŌla siň także szczegółowych zasad 
i warunków scalania i podziału nieruchomoŌci 
w rozumieniu przepisów odrňbnych. 
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§ 29. W zakresie szczególnych warunków zago-
spodarowania terenów oraz ograniczeŊ w ich 
użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy, ustala siň: 

1) zakaz lokalizacji budynków w odległoŌci 
mniejszej niż 20 m od zewnňtrznej krawňdzi 
drogi wojewódzkiej klasy głównej 1KD-G; 

2) nakaz uwzglňdnienia przebiegu sieci infra-
struktury technicznej przy realizacji nasa-
dzeŊ drzew i krzewów. 

 
§ 30. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji ustala siň: 

1) szerokoŌń dróg w liniach rozgraniczajņcych 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) zachowanie ciņgłoŌci powiņzaŊ elementów 
pasa drogowego, w szczególnoŌci jezdni, 
pieszo-jezdni, dróg pieszo - rowerowych 
w granicy obszaru planu oraz z zewnňtrz-
nym układem komunikacyjnym; 

3) dopuszczenie zmiany geometrii i rozmiesz-
czenia: jezdni, pieszo-jezdni, dróg pieszo- 
rowerowych pod warunkiem zachowania 
przepisów, zasad wiedzy technicznej oraz 
wymaganych planem elementów i ich mi-
nimalnych parametrów; 

4) uwzglňdnienie wymagaŊ technicznych wy-
nikajņcych z oŌwietlenia terenów komuni-
kacji oraz lokalizacji istniejņcych i plano-
wanych urzņdzeŊ infrastruktury technicz-
nej; 

5) zapewnienie na działce budowlanej peł-
nych potrzeb parkingowych, przy czym nie 
mniej niż: 

a) 2 stanowiska postojowe na 1 budynek 
mieszkalny w zabudowie mieszkaniowej 
jednorodzinnej, 

b) 3 stanowiska postojowe na każde 10 miejsc 
w obiektach gastronomicznych, 

c) 3 stanowiska postojowe na każde 10 łóżek 
w obiekcie hotelowym lub innym zamiesz-
kania zbiorowego, 

d) 3 stanowiska postojowe na każdych 10 za-
trudnionych, 

e) 3 stanowiska postojowe na każde 100 m2 
powierzchni użytkowej obiektów usługo-
wych, innych niż wymienione wyżej. 

 
§ 31. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej 
ustala siň: 

1) zachowanie istniejņcej sieci infrastruktury 
technicznej z dopuszczeniem jej remontu 
i rozbudowy, a w przypadku lokalizacji po-
za terenami komunikacji przełożenia jej na 
tereny komunikacji; 

2) zaopatrzenie w wodň wyłņcznie z sieci wo-
dociņgowej lokalizowanej na terenach ko-
munikacji; 

3) odprowadzenie Ōcieków komunalnych 
i przemysłowych do sieci kanalizacji sani-
tarnej lokalizowanej w terenach komunika-
cji, z zastrzeżeniem § 5 pkt. 2; 

4) zagospodarowanie wód opadowych 
w granicach własnej działki lub odprowa-
dzenie do sieci kanalizacji deszczowej; 

5) dopuszczenie retencjonowania wód opa-
dowych i ich wtórnego wykorzystania do 
celów nawodnieŊ ogrodniczych; 

6) lokalizacjň sieci kanalizacji deszczowej na 
terenach komunikacji; 

7) zaopatrzenie w energiň elektrycznņ z sieci 
lokalizowanej na terenach komunikacji; 

8) przebudowň istniejņcych napowietrznych 
linii elektroenergetycznych Ōredniego 
i niskiego napiňcia, z możliwoŌciņ ich ska-
blowania na terenach komunikacji; 

9) na terenach U, U/P i U/ZP dopuszczenie lo-
kalizacji stacji transformatorowo-
rozdzielczych wolnostojņcych; grunty pod 
stacje małogabarytowe należy wydzieliń w 
postaci samodzielnych działek o po-
wierzchni 50 m2 posiadajņcych dostňp do 
drogi publicznej; 

10) zaopatrzenie w gaz z sieci lokalizowanej na 
terenach komunikacji; 

11) stosowanie w źródłach wytwarzania ener-
gii w celach grzewczych i technologicznych 
paliw charakteryzujņcych siň najniższymi 
wskaźnikami emisyjnymi, takich jak: paliwa 
płynne, gazowe i stałe np. biomasa 
i drewno, oraz wykorzystywanie energii 
elektrycznej, a także alternatywnych źródeł 
energii; 

12) dopuszczenie lokalizacji sieci telekomuni-
kacyjnej na terenach komunikacji wyłņcznie 
jako sieci podziemnej. 

 
§ 32. Nie okreŌla siň innych niż dotychczasowe 
sposobów i terminów tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzenia i użytkowania terenów, do 
czasu ich zagospodarowania zgodnego z uchwałņ. 
 
§ 33. Dla obszaru objňtego planem ustala siň 10 % 
stawkň, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. 
 
§ 34. Uzyskano zgodň na zmianň przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleŌne dla 
gruntów klas III o pow. 7,73 ha decyzjņ Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr GZ.tr.057-602-442/10 
z dnia 28 lutego 2011 r.; 
 
§ 35. Wykonanie uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Damasławek. 
 
§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni 
od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy  
(-) Wojciech Ollek 
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