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UCHWA£A Nr XIX/123/09 RADY GMINY RYCHTAL

z dnia 25 marca 2009 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzy¿owniki
(tereny zainwestowane i tereny przyleg³e), gmina Rychtal

Poz. 1407

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 z pó�n. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z
2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó�n. zm.), po stwierdzeniu zgodno�ci
ze �Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Rychtal�, uchwalonym przez Radê
Gminy Rychtal Uchwa³¹ Nr XXV/126/2001 z dnia 29 sierpnia
2001 r. oraz w nawi¹zaniu do Uchwa³y Rady Gminy Rychtal
Nr XVI/72/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego wsi Krzy¿owniki (tereny zainwestowane i
tereny przyleg³e) na obszarze gminy Rychtal, Rada Gminy
Rychtal uchwala co nastêpuje:

Rozdzia³ I

Przepisy ogólne

§1. 1. Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego wsi Krzy¿owniki (tereny zainwestowane i te-
reny przyleg³e), gmina Rychtal zwany dalej planem.

2. Integraln¹ czê�ci¹ ustaleñ planu stanowi¹cych tre�æ
niniejszej uchwa³y s¹ nastêpuj¹ce za³¹czniki:

1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik nr 1 do
uchwa³y,

2) rozstrzygniêcie Rady Gminy dotycz¹ce sposobu realizacji
zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy oraz
zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach
publicznych, stanowi¹ce za³¹cznik nr 2 do uchwa³y,

3) rozstrzygniêcie Rady Gminy dotycz¹ce sposobu rozpatrze-
nia uwag wniesionych do projektu planu w czasie wy³o-
¿enia do publicznego wgl¹du, stanowi¹ce za³¹cznik nr 3 do
uchwa³y.

§2. 1. Ilekroæ w przepisach niniejszej uchwa³y Rady Gmi-
ny Rychtal jest mowa o:

1) planie - nale¿y przez to rozumieæ ustalenia dotycz¹ce
obszaru okre�lonego w §1 niniejszej uchwa³y, o ile z tre�ci
przepisu nie wynika inaczej,

2) rysunku planu - nale¿y przez to rozumieæ za³¹cznik graficz-
ny do niniejszej uchwa³y sporz¹dzony na mapie sytuacyj-
no � wysoko�ciowej w skali 1:1000, stanowi¹cy za³¹cznik
nr 1 do niniejszej uchwa³y,

3) przepisach odrêbnych - nale¿y przez to rozumieæ aktualne
w momencie realizacji niniejszej uchwa³y przepisy ustaw
wraz z aktami wykonawczymi, normy bran¿owe oraz
ograniczenia w dysponowaniu terenem wynikaj¹ce z pra-
womocnych decyzji administracyjnych,

4) terenie - nale¿y przez to rozumieæ obszar ograniczony na
rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi ten obszar od
innych obszarów oznaczony symbolem przeznaczenia pod-
stawowego,

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozumieæ
takie przeznaczenie, które powinno przewa¿aæ na danym
terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgrani-
czaj¹cymi,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozumieæ
rodzaje przeznaczenia inne ni¿ podstawowe, które uzupe³-
niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe,

7) nieprzekraczalnej linii zabudowy � nale¿y przez to rozu-
mieæ liniê, która nie mo¿e zostaæ przekroczona sytuowa-
niem elewacji budynków, przy budowie nowych obiektów
oraz rozbudowie budynków istniej¹cych - okapy i gzymsy
nie mog¹ wykraczaæ poza nieprzekraczaln¹ liniê zabudo-
wy o wiêcej ni¿ 0,5 m, balkony, galerie, werandy, tarasy
lub schody zewnêtrzne o wiêcej ni¿ 2,5 m, a wykusze i
ganki wiêcej ni¿ 1,5 m i na d³ugo�ci 1/4 elewacji frontowej,

8) nieuci¹¿liwych us³ugach lokalnych - nale¿y przez to rozu-
mieæ funkcje us³ug komercyjnych lub publicznych zwi¹za-
ne z obs³ug¹ projektowanej i istniej¹cej zabudowy zagro-
dowej oraz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, któ-
rych uci¹¿liwo�æ mierzona zgodnie z przepisami odrêbny-
mi nie przekracza swym zasiêgiem granic terenu do
którego inwestor posiada tytu³ prawny,

9) us³ugach komercyjnych - nale¿y przez to rozumieæ funkcje
terenów i obiektów realizowane ca³kowicie lub z przewag¹
funduszy niepublicznych we wszelkich dziedzinach dzia³al-
no�ci gospodarczej,

10) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ funkcje
terenów i obiektów realizowane ca³kowicie lub z przewag¹
funduszy publicznych we wszelkich dziedzinach o charak-
terze ogólnospo³ecznym, realizowanych w ramach dzia³añ
w³asnych przez samorz¹d lokalny oraz w ramach zadañ
zleconych lub wprowadzonych w drodze negocjacji przez
administracjê rz¹dow¹,

11) urz¹dzeniach towarzysz¹cych - nale¿y przez to rozumieæ
obiekty technicznego wyposa¿enia i infrastruktury tech-
nicznej, zaplecze parkingowe i gara¿owe (trwale zwi¹zane
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z gruntem) oraz inne urz¹dzenia pe³ni¹ce s³u¿ebn¹ rolê
wobec przeznaczenia podstawowego.

2. Pojêcia niezdefiniowane nale¿y rozumieæ zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi.

§3. Przedmiot ustaleñ planu obejmuje zakres zgodny z art.
15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym.

§4. 1. Nastêpuj¹ce oznaczenia graficzne przedstawione
na rysunku planu s¹ obowi¹zuj¹cymi ustaleniami planu :

1) granice obszaru objêtego planem,

2) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) podstawowe przeznaczenie terenów,

5) obiekt zabytkowy wpisany do rejestru zabytków,

6) obiekty zabytkowe wpisane do wojewódzkiej i gminnej
ewidencji zabytków,

7) granice strefy �cis³ej ochrony konserwatorskiej,

8) granice strefy obserwacji archeologicznej,

9) strefa ochrony sanitarnej od cmentarza,

10) napowietrzne linie elektroenergetyczne �redniego napiê-
cia wraz z granicami w obrêbie których obowi¹zuj¹ ogra-
niczenia zgodnie z Polskimi Normami oraz pozosta³ymi
przepisami dotycz¹cymi linii elektroenergetycznych.

2. Pozosta³e oznaczenia graficzne przedstawione na ry-
sunku planu posiadaj¹ znaczenie informacyjne.

Rozdzia³ II

Przepisy szczegó³owe dla obszaru objêtego planem

§5. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tere-
ny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zagospoda-
rowania.

Ustala siê nastêpuj¹ce podstawowe przeznaczenie tere-
nów wyodrêbnionych liniami rozgraniczaj¹cymi i oznaczony-
mi odpowiednio symbolami na rysunku planu:

1) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone symbolami
1 RM � 6 RM,

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
ne symbolami 1 MN � 13 MN,

3) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³uga-
mi, oznaczone symbolami 1 MNU � 3 MNU,

4) teren zabudowy us³ugowej, oznaczony symbolem U,

5) teren us³ug sportu, oznaczony symbolem US,

6) tereny us³ug sakralnych, oznaczone symbolami 1 UKS, 2
UKS,

7) teren obiektów produkcyjnych, magazynów, sk³adów,
oznaczony symbolem P,

8) teren zieleni parkowej, oznaczony symbolem ZP,

9) tereny zieleni niskiej, oznaczone symbolami 1 ZPn, 2 ZPn,

10) teren cmentarza czynnego, oznaczony symbolem ZC,

11) teren wód �ródl¹dowych, oznaczony symbolem WS,

12) tereny rolnicze, oznaczone symbolami 1 R � 4 R,

13) tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone sym-
bolami 1 E � 3 E,

14) tereny dróg klasy �Z� - zbiorcze, oznaczone symbolami
1 KDZ, 2 KDZ,

15) tereny dróg klasy �L� - lokalne, oznaczone symbolami
1 KDL � 3 KDL,

16) tereny dróg klasy �D� - dojazdowe, oznaczone symbolami
1 KDD � 4 KDD,

17) tereny ci¹gów pieszo - jezdnych, oznaczone symbolami
1 KDp � 7 KDp.

§6. Zasady ochrony �rodowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego.

W zakresie ochrony �rodowiska przyrody i krajobrazu
kulturowego obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce ustalenia:

1) na obszarze objêtym planem wprowadza siê zakaz lokali-
zowania przedsiêwziêæ mog¹cych zawsze znacz¹co od-
dzia³ywaæ na �rodowisko, za wyj¹tkiem dróg oraz infra-
struktury technicznej,

2) przedsiêwziêcia mog¹ce potencjalnie znacz¹co oddzia³y-
waæ na �rodowisko wymagaj¹ przeprowadzenia oceny
oddzia³ywania na �rodowisko zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami odrêbnymi dotycz¹cymi ochrony �rodowiska,

3) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej w za-
kresie emisji wibracji, ha³asu, zanieczyszczenia powietrza,
substancji zapachowych, nie jonizuj¹cego promieniowa-
nia elektromagnetycznego oraz zanieczyszczenia gruntu i
wód nie mo¿e powodowaæ przekroczenia obowi¹zuj¹cych
standardów �rodowiskowych okre�lonych przepisami
odrêbnymi oraz wywo³ywaæ konieczno�æ ustanowienia
obszaru ograniczonego u¿ytkowania,

4) uci¹¿liwo�æ prowadzonej dzia³alno�ci gospodarczej nie
mo¿e przekroczyæ warto�ci dopuszczalnych na granicy
w³asnego terenu, do którego inwestor posiada tytu³ praw-
ny,

5) obowi¹zuje zakaz odprowadzania nie oczyszczonych �cie-
ków do wód: powierzchniowych, podziemnych i gruntów,
z uwagi na po³o¿enie na obszarze szczególnej ochrony
wód powierzchniowych � zlewni chronionej,

6) nakazuje siê wprowadzenie obudowy biologicznej stawu
i rowów przydro¿nych chroni¹cej je przed zanieczyszcze-
niem,

7) nakazuje siê utrzymanie we w³a�ciwym stanie i konserwo-
wanie istniej¹cej zieleni parkowej, oznaczonej na rysunku
planu symbolem ZP oraz wykonanie nowych nasadzeñ
drzew, zgodnie z istniej¹cymi uwarunkowaniami przyrod-
niczymi,
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8) wprowadza siê obowi¹zek usuwania odpadów:

a) komunalnych w ramach gminnego systemu groma-
dzenia i usuwania nieczysto�ci,

b) innych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami w tym
zakresie,

9) dla obiektów w których bêd¹ przechowywane substancje
toksyczne w tym ropopochodne oraz substancje promie-
niotwórcze nale¿y wykonaæ zabezpieczenia eliminuj¹ce
przenikanie ich do wód powierzchniowych, podziemnych
i gruntu wraz z urz¹dzeniami monitoruj¹cymi,

10) masy ziemne usuwane lub przemieszczone podczas reali-
zacji inwestycji na obszarze objêtym planem nale¿y wyko-
rzystaæ na miejscu przy rekultywacji terenu lub w sposób
wyznaczony przez Wójta Gminy Rychtal,

11) wprowadza siê obowi¹zek zachowania poziomów ha³asu
w �rodowisku okre�lonych w przepisach odrêbnych, dla
nastêpuj¹cych terenów oznaczonych na rysunku planu
symbolami:

a) 1 MN � 13 MN � jak dla terenów zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej,

b) 1 RM � 6 RM � jak dla zabudowy zagrodowej,

c) 1 MNU � 3 MNU - jak dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z us³ugami rzemie�lniczymi,

12) wprowadza siê obowi¹zek zachowania poziomów ha³asu
w �rodowisku, okre�lonych w przepisach odrêbnych, dla
terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem P na
granicy z terenami chronionymi akustycznie.

§7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej.

1. Ustala siê ochronê obiektu zabytkowego wpisanego
do rejestru zabytków (nr decyzji KL � III � 5340/106/90 z dnia
31 grudnia 1990 r.) � ko�ció³ parafialny p. w. Nawiedzenia
Naj�wiêtszej Marii Panny, murowany, z 1751 r., zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu.

2. Wobec obiektu, o którym mowa w ust. 1 obowi¹zuj¹
zasady ochrony przedstawione w ust. 3.

3. Wyznacza siê strefê �cis³ej ochrony konserwatorskiej
dla zespo³u sakralnego z ko�cio³em parafialnym p. w. Nawie-
dzenia Naj�wiêtszej Marii Panny, plebani¹, terenem zieleni
parkowej oraz cmentarzem rzymsko � katolickim, zgodnie z
oznaczeniem na rysunku planu w granicach której ustala siê
nastêpuj¹ce wymogi:

1) ustala siê konieczno�æ uzyskiwania wytycznych Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków dla ka¿dej planowa-
nej inwestycji oraz prymat zachowania warto�ci zabytko-
wych ca³ego zespo³u i poszczególnych jego obiektów
zabytkowych nad wszelk¹ dzia³alno�ci¹ inwestycyjn¹,

2) wszelkie zamierzenia inwestycyjne w tym równie¿ zmiany
sposobu u¿ytkowania obiektów oraz podzia³y nierucho-
mo�ci (dotyczy dzia³ki ko�cio³a) nale¿y uzgadniaæ z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków,

3) wprowadza siê zakaz budowy nowych obiektów kubaturo-
wych oraz napowietrznych linii infrastruktury technicznej,

4) zagospodarowanie terenu nale¿y dostosowaæ do wymo-
gów okre�lonych w niniejszej uchwale oraz przepisów
szczególnych i odrêbnych.

4. Ustala siê ochronê obiektów zabytkowych wpisanych
do wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków:

1) ogrodzenie i brama przy ko�ciele z wnêk¹ na o³tarz,
murowana, prze³om XIX i XX wieku,

2) plebania, murowana, z pierwszej æwiartki XX wieku,

3) ogrodzenie plebani, murowane, prze³om XIX i XX wieku,

4) dom nr 18, murowany, z 1914 roku,

5) dom nr 19, murowany, z czwartej æwiartki XIX wieku,

6) kapliczka przydro¿na �w. Jana Nepomucena, murowana,
z XVIII wieku,

7) cmentarz rzymsko � katolicki.

5. Wobec obiektów, o których mowa w ust. 4 obowi¹zuj¹
nastêpuj¹ce zasady ochrony:

1) nale¿y zachowaæ historyczn¹ bry³ê, historyczny detal ar-
chitektoniczny, kszta³t i geometriê dachu oraz zastosowaæ
tradycyjne materia³y budowlane, w tym rodzaj, typ i kolor
pokrycia dachowego i elewacji,

2) nale¿y zachowaæ kszta³t, rozmiary i rozmieszczenia otwo-
rów zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku,

3) nale¿y utrzymaæ oryginaln¹ stolarkê okien i drzwi,

4) nale¿y zachowaæ oryginalne elewacje z wystrojem archi-
tektonicznym,

5) nale¿y stosowaæ kolorystykê i materia³y tradycyjne, zaka-
zuje siê stosowania ok³adzin �ciennych typu �siding�,

6) elementy napowierzchniowe instalacji technicznych nale-
¿y projektowaæ i montowaæ z zachowaniem warto�ci za-
bytkowych obiektów,

7) przed podjêciem prac projektowych nale¿y uzyskaæ od
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytyczne kon-
serwatorskie odno�nie planowanych prac,

8) wszelkie prace budowlane (zmiana sposobu u¿ytkowania,
remont, przebudowa, rozbudowa, rozbiórka) nale¿y uzgad-
niaæ z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków,

9) dopuszcza siê mo¿liwo�æ rozbiórki obiektów, po przedsta-
wieniu oceny stanu technicznego i uzyskaniu uzgodnienia
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,

10) na terenie cmentarza obowi¹zuje zakaz wprowadzania
innych funkcji,

11) zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków podle-
ga sukcesywnemu rozpoznaniu i mo¿e byæ aktualizowany,
zmiany te nie powoduj¹ zmian ustaleñ planu miejscowe-
go.

6. Wyznacza siê w granicach obszaru objêtego planem
strefê obserwacji archeologicznej, zgodnie z oznaczeniem na
rysunku planu.

W obrêbie strefy wystêpuj¹ stanowiska archeologiczne
odkryte w trakcie AZP w 2002 r. W zwi¹zku z tym inwestycje
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naruszaj¹ce strukturê gruntu wymagaj¹ uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków.

§8. Wymagania wynikaj¹ce z potrzeb kszta³towania prze-
strzeni publicznych.

1. Na obszarze objêtym planem ustala siê nastêpuj¹ce
obszary przestrzeni publicznych:

1) tereny dróg zbiorczych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1 KDZ, 2 KDZ,

2) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1 KDL � 3 KDL,

3) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 KDD � 4 KDD,

4) tereny ci¹gów pieszo � jezdnych, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1 KDp � 7 KDp,

5) teren us³ug sportu, oznaczony na rysunku planu symbo-
lem US,

6) teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu sym-
bolem ZP.

2. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady kszta³towania prze-
strzeni publicznych, o których mowa w ust. 1:

1) lokalizacjê wszelkich obiektów nie bêd¹cych technicznymi
elementami wyposa¿enia pasa drogowego w szczególno-
�ci pasów zieleni izolacyjnej, obiektów ma³ej architektury,
elementów reklamowych i informacyjnych oraz urz¹dzeñ
technicznych nale¿y uzgadniaæ z zarz¹dcami dróg,

2) na terenach us³ug sportu dopuszcza siê lokalizacjê obiek-
tów ma³ej architektury, urz¹dzeñ technicznych, obiektu
us³ugowego, elementów reklamowych i informacyjnych
oraz zieleni, zgodnie z zasadami okre�lonymi w niniejszej
uchwale,

3) na terenie zieleni parkowej dopuszcza siê lokalizacjê obiek-
tów ma³ej architektury, urz¹dzeñ technicznych, zgodnie z
zasadami okre�lonymi w niniejszej uchwale.

§9. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub
obiektów podlegaj¹cych ochronie ustalonych na podstawie
odrêbnych przepisów.

1. Na obszarze objêtym planem wyznacza siê strefê
�cis³ej ochrony konserwatorskiej dla zespo³u sakralnego z
ko�cio³em parafialnym wpisanym do rejestru zabytków, ple-
bani¹, terenem zieleni parkowej oraz cmentarzem rzymsko �
katolickim.

2. Na obszarze objêtym planem wyznacza siê strefê
obserwacji archeologicznej.

3. Granice i sposoby zagospodarowania okre�lono od-
powiednio w §7 ust. 3 uchwa³y dla strefy �cis³ej ochrony
konserwatorskiej oraz w §7 ust. 6 uchwa³y dla strefy obser-
wacji archeologicznej.

4. Na obszarze objêtym planem nie znajduj¹ siê tereny
zagro¿one powodzi¹, tereny górnicze oraz zagro¿one osuniê-
ciem siê mas ziemnych.

§10. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu w tym zakaz zabudowy.

Na obszarze objêtym planem wyznacza siê tereny objête
zakazem budowy obiektów kubaturowych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolami 1 R � 4 R, 1 ZPn, 2 ZPn.

§11. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej.

1. Dla potrzeb obs³ugi komunikacyjnej obszaru objêtego
planem wyznacza siê przebiegi dróg: zbiorczych oznaczonych
na rysunku planu symbolami 1 KDZ, 2 KDZ, lokalnych ozna-
czonych na rysunku planu symbolami 1 KDL � 3 KDL, dojaz-
dowych oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 KDD �
4 KDD oraz ci¹gów pieszo � jezdnych oznaczonych na rysunku
planu symbolami 1 KDp � 7 KDp.

2. Ustala siê obowi¹zek zapewnienia poszczególnym
terenom w³a�ciwej ilo�ci stanowisk postojowych, w tym
parkingów i gara¿y, w ilo�ci nie mniejszej ni¿:

1) 1 miejsce na mieszkanie lub pokój hotelowy,

2) 1 miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 25 m2 po-
wierzchni u¿ytkowej funkcji us³ugowej zlokalizowanej na
terenach zabudowy: zagrodowej, mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z us³u-
gami, lecz nie mniej ni¿ 2 miejsca postojowe,

3) 1 miejsce postojowe na ka¿de rozpoczête 30 m2 po-
wierzchni zabudowy us³ugowej,

4) 1 miejsce dla pojazdu osoby niepe³nosprawnej na ka¿de
12 miejsc parkingowych,

5) w przypadku realizacji wiêcej ni¿ jednego rodzaju zabudo-
wy w ramach w³asno�ci, ilo�æ stanowisk postojowych
okre�lonych w ust. 2 pkt 1 � 4 podlega zsumowaniu.

3. Ustala siê nastêpuj¹ce ogólne zasady obs³ugi w zakre-
sie infrastruktury technicznej:

1) linie rozgraniczaj¹ce dróg zbiorczych (KDZ), dróg lokal-
nych (KDL), dojazdowych (KDD) oraz ci¹gów pieszo -
jezdnych (KDp) wyznaczone na rysunku planu s¹ równo-
cze�nie liniami rozgraniczaj¹cymi sieci uzbrojenia tech-
nicznego,

2) dopuszcza siê prowadzenie sieci infrastruktury technicznej
równie¿ pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi dróg a nie-
przekraczalnymi liniami zabudowy w przypadku braku
mo¿liwo�ci zlokalizowania tych sieci w obrêbie linii roz-
graniczaj¹cych dróg oraz przez tereny rolnicze,

3) dopuszcza siê mo¿liwo�æ realizacji urz¹dzeñ infrastruktury
technicznej jako towarzysz¹cych inwestycjom na terenach
dzia³ek w³asno�ciowych inwestorów,

4) nale¿y zapewniæ dostêp do urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej,

5) w uzasadnionych wzglêdami technicznymi sytuacjach
dopuszcza siê lokalizacjê nadziemnych kubaturowych urz¹-
dzeñ infrastruktury technicznej jako obiektów wbudowa-
nych w granicach terenów przeznaczonych na inne funk-
cje,

6) w przypadku zaistnienia konfliktu pomiêdzy obiektami
sieciowymi a projektowanym zainwestowaniem terenu
dopuszcza siê prze³o¿enie lub kablowanie sieci, po uzgod-
nieniu z ich zarz¹dc¹.
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4. W zakresie zaopatrzenia w wodê ustala siê:

1) zaopatrzenie w wodê poprzez rozbudowê istniej¹cej roz-
dzielczej sieci wodoci¹gowej obs³uguj¹cej istniej¹c¹ i pro-
jektowan¹ zabudowê,

2) wprowadza siê obowi¹zek wyposa¿enia sieci wodoci¹go-
wej w hydranty przeciwpo¿arowe dla zabezpieczenia prze-
ciwpo¿arowego obiektów budowlanych.

5. W zakresie odprowadzenia i unieszkodliwiania �cie-
ków ustala siê:

1) odprowadzenie �cieków komunalnych i bytowych, któ-
rych dopuszczalny sk³ad okre�laj¹ przepisy odrêbne do
istniej¹cej i projektowanej rozdzielczej kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjno � ci�nieniowej wsi Krzy¿owniki na wa-
runkach okre�lonych przez w³a�ciciela sieci,

2) odprowadzenie �cieków pochodzenia przemys³owego i
technologicznego po uprzednim oczyszczeniu na terenie
w³asnym inwestora do istniej¹cej i projektowanej rozdziel-
czej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno � ci�nieniowej wsi
Krzy¿owniki na warunkach okre�lonych przez w³a�ciciela
sieci,

3) budowê kanalizacji sanitarnej u³o¿onej zgodnie z zasada-
mi podanymi w ust. 3,

4) odprowadzenie �cieków do gminnej oczyszczalni �cieków
w Rychtalu (Skoroszów).

6. W zakresie odprowadzenia wód opadowych ustala
siê:

1) odprowadzenie wód opadowych powierzchniowo w teren
lub do istniej¹cych rowów przydro¿nych na warunkach
okre�lonych przez ich w³a�cicieli oraz na terenach uzbro-
jonych do kanalizacji deszczowej,

2) budowê kanalizacji deszczowej u³o¿onej zgodnie z zasada-
mi podanymi w ust. 3,

3) obowi¹zek zneutralizowania substancji ropopochodnych
lub chemicznych, je�li takie wyst¹pi¹ przed ich wprowa-
dzeniem do kanalizacji deszczowej,

4) obowi¹zek utwardzenia i skanalizowania terenów, na któ-
rych mo¿e doj�æ do zanieczyszczenia w/w substancjami, o
których mowa w pkt 3,

5) nie nale¿y odprowadzaæ wód opadowych z terenów zielo-
nych.

7. W zakresie zaopatrzenia w energiê elektryczn¹ ustala
siê:

1) zasilanie w energiê elektryczn¹ odbiorców z istniej¹cej i
projektowanej sieci rozdzielczej kablowej lub napowietrz-
nej niskiego napiêcia na warunkach okre�lonych przez
zarz¹dcê sieci,

2) dla potrzeb istniej¹cego i projektowanego zainwestowa-
nia (g³ównie zabudowa zagrodowa, mieszkaniowa jedno-
rodzinna i us³ugowa) wyznacza siê tereny pod stacje
transformatorowe oznaczone na rysunku planu symbola-
mi 1 E � 3 E oraz trasy linii elektroenergetycznych �red-
niego i niskiego napiêcia zgodnie z zasadami zawartymi
w ust. 3,

3) dopuszcza siê lokalizacjê stacji transformatorowych na
terenach w³asnych inwestora, z zapewnieniem dostêpu
transportu i obs³ugi tych urz¹dzeñ,

4) pozostawia siê przebieg tras istniej¹cych linii elektroener-
getycznych �redniego napiêcia wraz z granicami w obrê-
bie których obowi¹zuj¹ ograniczenia zgodnie z Polskimi
Normami dotycz¹cymi linii elektroenergetycznych,

5) zakazuje siê lokalizowania obiektów budowlanych na sta³y
pobyt ludzi oraz trwa³ego zagospodarowania terenu ziele-
ni¹ �redni¹ i wysok¹ w obrêbie granic, o których mowa
w ust. 7 pkt 4,

6) dopuszcza siê prze³o¿enie lub kablowanie sieci elektro-
energetycznych na warunkach uzgodnionych z zarz¹dc¹
sieci.

8. W zakresie zaopatrzenia w gaz ziemny ustala siê:

1) zasilanie w gaz z planowanej rozdzielczej sieci gazowej
�redniego ci�nienia � na warunkach okre�lonych przez
operatora sieci,

2) budowê rozdzielczej sieci gazowej u³o¿onej zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 3,

3) dopuszcza siê wykorzystanie gazu do celów grzewczych,

4) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza siê korzystanie
ze zbiorników gazowych stacjonarnych lokalizowanych w
granicach w³asno�ci, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

9. W zakresie zaopatrzenia w energiê ciepln¹ ustala siê
wykorzystanie do ogrzewania ekologicznych �róde³ ciep³a:

1) paliwo p³ynne lub inne o niskiej zawarto�ci siarki, gazowe,
elektryczne oraz niekonwencjonalne �ród³a energii, przy
zastosowaniu urz¹dzeñ grzewczych o wysokiej sprawno-
�ci i niskim stopniu zanieczyszczeñ,

2) dopuszcza siê wykorzystanie paliw sta³ych z zastosowa-
niem technologii o wysokiej sprawno�ci grzewczej i ni-
skiej emisji zanieczyszczeñ do atmosfery,

3) zbiorniki stacjonarne gazowe lub olejowe nale¿y lokalizo-
waæ w granicach w³asno�ci, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi,

4) istniej¹ce lokalne kot³ownie na paliwo sta³e nale¿y zastê-
powaæ nowymi, wykorzystuj¹cymi technologie grzewcze,
o których mowa w pkt 1.

10. W zakresie us³ug telekomunikacyjnych ustala siê:

1) zaopatrzenie w ³¹cza telefoniczne z istniej¹cej i projekto-
wanej sieci rozdzielczej (napowietrznej lub kablowej) - na
warunkach okre�lonych przez operatorów sieci,

2) budowê sieci telekomunikacyjnych u³o¿onych zgodnie z
zasadami podanymi w ust. 3,

3) dopuszcza siê lokalizacjê stacji bazowej telefonii komórko-
wej, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

11. W zakresie usuwania odpadów ustala siê:

1) usuwanie odpadów sta³ych komunalnych do szczelnych
pojemników � kontenerów i ich pó�niejsze wywiezienie na
wysypisko odpadów komunalnych na warunkach okre�lo-
nych przez dysponenta wysypiska,
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2) sposób postêpowania z odpadami (w tym innymi) na
zasadach okre�lonych w przepisach o odpadach,

3) wytwórcy odpadów zobowi¹zani s¹ do stosowania tech-
nologii minimalizuj¹cych powstawanie odpadów i ograni-
czaj¹cych ich uci¹¿liwo�æ dla �rodowiska.

12. W zakresie melioracji ustala siê:

1) w przypadku gdy inwestycje realizowane bêd¹ na grun-
tach zdrenowanych, wprowadza siê obowi¹zek przebudo-
wy systemu drenarskiego lub jego naprawy, po uzyskaniu
stosownych uzgodnieñ z w³a�ciwym organem do spraw
melioracji.

§12. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia urz¹dzenia i u¿ytkowania terenów.

Do czasu realizacji ustaleñ planu pozostawia siê dotych-
czasowe u¿ytkowanie terenów.

Rozdzia³ III

Przepisy szczegó³owe dla wyznaczonych terenów w
liniach rozgraniczaj¹cych

§13. Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1 RM - 6 RM.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa
zagrodowa.

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) zieleni urz¹dzonej, w tym zadrzewieñ i zakrzewieñ,

b) dróg wewnêtrznych,

c) urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej, pe³-
ni¹cych s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawo-
wego, miejsc parkingowych i gara¿y wolnostoj¹cych.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego, parametrów i wska�ników kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wymóg kszta³towania zabudowy w nawi¹zaniu do lokalnej
tradycji architektonicznej,

2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych
budynków (mieszkalne, us³ugowe, gospodarcze oraz ho-
dowlane) zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbny-
mi,

3) dopuszcza siê sytuowanie �ciany budynków gospodar-
czych i mieszkalnego w odleg³o�ci 1,5 m od granicy z
s¹siedni¹ dzia³k¹ budowlan¹ lub bezpo�rednio przy grani-
cy, przy zapewnieniu warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie,

4) wysoko�æ nowej zabudowy mieszkaniowej nie mo¿e prze-
kroczyæ 2 kondygnacji nadziemnych (nie licz¹c piwnic),

5) wysoko�æ nowej zabudowy mieszkaniowej liczona od
poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej�ciu do bu-
dynku do górnej krawêdzi kalenicy dachu nie mo¿e prze-

kroczyæ 11 m a zabudowy gospodarczej (budynki gospo-
darcze, hodowlane, gara¿e) nie mo¿e przekroczyæ 8 m,

6) dachy budynków mieszkalnych dwuspadowe lub wielo-
spadowe, o symetrycznie nachylonych po³aciach, k¹t na-
chylenia po³aci dachowych 200 � 500, pokryte dachówk¹
ceramiczn¹ lub cementow¹, materia³ami dachówkopo-
dobnymi oraz blach¹,

7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o syme-
trycznie nachylonych po³aciach, pokryte dachówk¹ cera-
miczn¹ lub cementow¹, materia³ami dachówkopodobny-
mi oraz blach¹, dopuszcza siê jednospadowe w przypadku
dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy
granicy dzia³ki, minimalny k¹t nachylenia po³aci dacho-
wych 100,

8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu w nastêpuj¹cych odleg³o�ciach :

a) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg zbiorczych lub
zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku
planu,

b) 8 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg lokalnych lub zgod-
nie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku
planu,

c) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych oraz
ci¹gów pieszo � jezdnych lub zgodnie z lokalnymi
uwarunkowaniami jak na rysunku planu,

d) 3 m od granicy cieku wodnego,

e) dla istniej¹cych, przed dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y, budynków mieszkalnych, us³ugowych, go-
spodarczych i innych lub ich czê�ci, nie spe³niaj¹cych
swym po³o¿eniem ustalonych w planie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy dopuszcza siê remont i przebudo-
wê budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudo-
wy nale¿y dostosowaæ siê do nieprzekraczalnych linii
zabudowy okre�lonych w niniejszym planie,

9) maksymalna dopuszczalna obsada w budynkach inwen-
tarskich na jednej dzia³ce zabudowy zagrodowe nie po-
winna przekroczyæ 40 DJP,

10) maksymalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekro-
czyæ 40% powierzchni dzia³ki (nie dotyczy dzia³ek istniej¹-
cych przekraczaj¹cych wska�nik 40%),

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,

12) na czê�ci terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 2 RM, 4 RM, po³o¿onych w obrêbie 50 metrowej
strefy ochronnej od cmentarza (istniej¹cego i projektowa-
nego) obowi¹zuj¹ ograniczenia okre�lone w przepisach
odrêbnych,

13) obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci, w ramach
przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo w ilo�ci okre�lonej w §11 ust. 2,

14) wprowadza siê obowi¹zek realizacji od frontu dzia³ki ogro-
dzeñ a¿urowych o maksymalnej wysoko�ci 160 cm (doty-
czy nowych ogrodzeñ).
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3. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci ustala siê podzia³ terenu na dzia³ki
budowlane (dotyczy dzia³ek projektowanych):

1) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 25 m,

2) minimalna powierzchnia dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1200 m2,

3) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogi
powinien wynosiæ 700 � 1100 (nie dotyczy podzia³u dzia³ki
istniej¹cej na dwie dzia³ki).

§14. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MN - 13 MN.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê :

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) nieuci¹¿liwych us³ug lokalnych (komercyjne lub pu-
bliczne) o powierzchni nieprzekraczaj¹cej 30% po-
wierzchni ca³kowitej budynku mieszkalnego, us³ugi
mog¹ byæ lokalizowane w adaptowanych pomieszcze-
niach budynku mieszkalnego lub gospodarczego, w
pomieszczeniach dobudowanych do budynków lub w
obiektach wolnostoj¹cych,

b) zieleni urz¹dzonej, w tym zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej, pe³-
ni¹cych s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawo-
wego, miejsc parkingowych i gara¿y wolnostoj¹cych,
z wykluczeniem parkowania samochodów o no�no�ci
powy¿ej 3,5t.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego, parametrów i wska�ników kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wymóg kszta³towania zabudowy w nawi¹zaniu do lokalnej
tradycji architektonicznej,

2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych
budynków (mieszkalne, us³ugowe, gospodarcze) zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,

3) dopuszcza siê sytuowanie �ciany budynku gospodarczego
i gara¿u w odleg³o�ci 1,5 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹
budowlan¹ lub bezpo�rednio przy granicy, przy zapewnie-
niu warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

4) wysoko�æ nowej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej nie
mo¿e przekroczyæ 2 kondygnacji nadziemnych a zabudo-
wy gospodarczej 1 kondygnacji (nie licz¹c piwnic),

5) wysoko�æ nowej zabudowy mieszkaniowej i us³ugowej
liczona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej-
�ciu do budynku do górnej krawêdzi kalenicy dachu nie
mo¿e przekroczyæ 11 m a zabudowy gospodarczej (budyn-
ki gospodarcze, gara¿e) nie mo¿e przekroczyæ 8 m,

6) dachy budynków mieszkalnych i us³ugowych dwuspado-
we lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych po³a-
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ciach, k¹t nachylenia po³aci dachowych 200 � 500, pokryte
dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹, materia³ami da-
chówkopodobnymi oraz blach¹,

7) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o syme-
trycznie nachylonych po³aciach, pokryte dachówk¹ cera-
miczn¹ lub cementow¹, materia³ami dachówkopodobny-
mi oraz blach¹, dopuszcza siê jednospadowe w przypadku
dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy
granicy dzia³ki, minimalny k¹t nachylenia po³aci dacho-
wych 100,

8) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu w nastêpuj¹cych odleg³o�ciach:

a) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg zbiorczych lub
zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku
planu,

b) 8 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg lokalnych lub zgod-
nie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku
planu,

c) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej dróg dojazdowych oraz
ci¹gów pieszo � jezdnych lub zgodnie z lokalnymi
uwarunkowaniami jak na rysunku planu,

d) dla istniej¹cych, przed dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y, budynków mieszkalnych, us³ugowych, go-
spodarczych i innych lub ich czê�ci, nie spe³niaj¹cych
swym po³o¿eniem ustalonych w planie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy dopuszcza siê remont i przebudo-
wê budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudo-
wy nale¿y dostosowaæ siê do nieprzekraczalnych linii
zabudowy okre�lonych w niniejszym planie.

9) maksymalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekro-
czyæ 30% powierzchni dzia³ki,

10) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 40% powierzchni dzia³ki,

11) obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci, w ramach
przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo w ilo�ci okre�lonej w §11 ust. 2,

12) wprowadza siê obowi¹zek realizacji od frontu dzia³ki ogro-
dzeñ a¿urowych o maksymalnej wysoko�ci 160 cm (doty-
czy nowych ogrodzeñ).

3. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci ustala siê podzia³ terenu na dzia³ki
budowlane (dotyczy dzia³ek projektowanych):

1) minimalna szeroko�æ frontu dzia³ki nie mo¿e byæ mniejsza
ni¿ 20 m dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
wolnostoj¹cej oraz 16 m dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej bli�niaczej,

2) minimalna powierzchnia dzia³ki zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej wolnostoj¹cej nie mo¿e byæ mniejsza ni¿
1000 m2 a zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bli�-
niaczej 600 m2,

3) minimalna powierzchnia dzia³ki zabudowy us³ugowej nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 200 m2,
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4) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogi
powinien wynosiæ 700 � 1100 (nie dotyczy podzia³u dzia³ki
istniej¹cej na dwie dzia³ki).

§15. Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z
us³ugami, oznaczone na rysunku planu symbolami 1 MNU �
3 MNU.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna z us³ugami lokalnymi (ko-
mercyjnymi i publicznymi),

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) zieleni urz¹dzonej, w tym zadrzewieñ i zakrzewieñ,

b) urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej, pe³-
ni¹cych s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawo-
wego, miejsc parkingowych i gara¿y wolnostoj¹cych,
z wykluczeniem parkowania samochodów o no�no�ci
powy¿ej 3,5 t,

c) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowa-
nych zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego, parametrów i wska�ników kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wymóg kszta³towania zabudowy w nawi¹zaniu do lokalnej
tradycji architektonicznej,

2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych
budynków (mieszkalne, gospodarcze, us³ugowe) zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami odrêbnymi,

3) dopuszcza siê sytuowanie �ciany budynku gospodarczego
i gara¿u w odleg³o�ci 1,5 m od granicy z s¹siedni¹ dzia³k¹
budowlan¹ lub bezpo�rednio przy granicy, przy zapewnie-
niu warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ
budynki i ich usytuowanie,

4) wysoko�æ nowej zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej nie
mo¿e przekroczyæ 2 kondygnacji nadziemnych a zabudo-
wy gospodarczej 1 kondygnacji (nie licz¹c piwnic),

5) wysoko�æ nowej zabudowy mieszkaniowo - us³ugowej
liczona od poziomu terenu przy najni¿ej po³o¿onym wej-
�ciu do budynku do górnej krawêdzi kalenicy dachu nie
mo¿e przekroczyæ 11 m a zabudowy gospodarczej (budyn-
ki gospodarcze, gara¿e) nie mo¿e przekroczyæ 8 m,

6) dachy budynków mieszkalno - us³ugowych dwuspadowe
lub wielospadowe, o symetrycznie nachylonych po³a-
ciach, k¹t nachylenia po³aci dachowych 200 � 500, pokryte
dachówk¹ ceramiczn¹ lub cementow¹, materia³ami da-
chówkopodobnymi oraz blach¹,

7) dopuszcza siê lokalizacjê budynku us³ugowego (poza
budynkiem mieszkalnym) jako budynku wolnostoj¹cego 2
kondygnacyjnego o wysoko�ci nie przekraczaj¹cej 10 m
licz¹c od poziomu terenu do najwy¿szego punktu dachu,
o formie przestrzennej nawi¹zuj¹cej do formy budynku
mieszkalnego,

8) dach budynku us³ugowego dwuspadowy lub wielospado-
wy, o nachyleniu po³aci dachowych 200 � 500, pokryty
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dachówk¹ ceramiczn¹, materia³ami dachówkopodobnymi
oraz blach¹,

9) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o syme-
trycznie nachylonych po³aciach, pokryte dachówk¹ cera-
miczn¹ lub cementow¹, materia³ami dachówkopodobny-
mi oraz blach¹, dopuszcza siê jednospadowe w przypadku
dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy
granicy dzia³ki, minimalny k¹t nachylenia po³aci dacho-
wych 100,

10) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu w nastêpuj¹cych odleg³o�ciach:

a) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi zbiorczej lub zgod-
nie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku
planu,

b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu pieszo � jezdnego,

c) dla istniej¹cych, przed dniem wej�cia w ¿ycie niniejszej
uchwa³y, budynków mieszkalnych, us³ugowych, go-
spodarczych i innych lub ich czê�ci, nie spe³niaj¹cych
swym po³o¿eniem ustalonych w planie nieprzekraczal-
nych linii zabudowy dopuszcza siê remont i przebudo-
wê budynków, a w przypadku rozbudowy lub odbudo-
wy nale¿y dostosowaæ siê do nieprzekraczalnych linii
zabudowy okre�lonych w niniejszym planie,

11) maksymalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekro-
czyæ 35% powierzchni dzia³ki,

12) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 30% powierzchni dzia³ki,

13) na czê�ci terenów oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami 2 MNU, 3 MNU po³o¿onych w obrêbie 50 metrowej
strefy ochronnej od cmentarza projektowanego obowi¹-
zuj¹ ograniczenia okre�lone w przepisach odrêbnych,

14) wprowadza siê obowi¹zek realizacji od frontu dzia³ki ogro-
dzeñ a¿urowych o maksymalnej wysoko�ci 160 cm (doty-
czy nowych ogrodzeñ),

15) obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci, w ramach
przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samocho-
dów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okresowo w
ilo�ci okre�lonej w §11 ust. 2.

3. W zakresie szczegó³owych zasad i warunków scalania
i podzia³u nieruchomo�ci ustala siê(dotyczy dzia³ek projekto-
wanych):

1) minimalna szeroko�æ dzia³ki 20 m,

2) minimalna powierzchnia dzia³ki 1200 m2,

3) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogi
powinien wynosiæ 700 � 1100 (nie dotyczy podzia³u dzia³ki
istniej¹cej na dwie dzia³ki).

§16. Teren zabudowy us³ugowej, oznaczony na rysunku
planu symbolem U.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi¹ us³ugi lokal-
ne (komercyjne i publiczne),

2) dopuszcza siê lokalizacje:
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a) zieleni urz¹dzonej, w tym zadrzewieñ i zakrzewieñ,

b) urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej, pe³-
ni¹cych s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawo-
wego,

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego, parametrów i wska�ników kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wymóg kszta³towania zabudowy w nawi¹zaniu do lokalnej
tradycji architektonicznej,

2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych
budynków us³ugowych zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami odrêbnymi,

3) forma przestrzenna rozbudowywanej czê�ci budynku po-
winna byæ dostosowana do formy przestrzennej istniej¹-
cego budynku,

4) wysoko�æ nowej zabudowy us³ugowej nie mo¿e przekro-
czyæ dwóch kondygnacji nadziemnych,

5) wysoko�æ nowej zabudowy us³ugowej liczona od poziomu
terenu do górnej krawêdzi kalenicy dachu nie mo¿e prze-
kroczyæ 10 m,

6) dach nowego budynku us³ugowego dwuspadowy, o sy-
metrycznie nachylonych po³aciach, k¹t nachylenia po³aci
dachowych 300 � 500, pokryty dachówk¹ ceramiczn¹,
materia³ami dachówkopodobnymi oraz blach¹,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy w nawi¹zaniu do istnie-
j¹cej zabudowy,

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie mo¿e przekro-
czyæ 70% powierzchni dzia³ki,

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,

10) obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci, w ramach
przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo w ilo�ci okre�lonej w §11 ust. 2,

11) wprowadza siê obowi¹zek realizacji od frontu dzia³ki ogro-
dzeñ a¿urowych o maksymalnej wysoko�ci 160 cm (doty-
czy nowych ogrodzeñ).

§17. Teren us³ug kultury sakralnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem 1 UKS.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siê :

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi¹ us³ugi kultury
sakralnej �istniej¹cy ko�ció³ p. w. Nawiedzenia Naj�wiêt-
szej Marii Panny wpisany do rejestru zabytków wraz z
cmentarzem przyko�cielnym wpisanym do wojewódzkiej
ewidencji zabytków,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) zieleni urz¹dzonej,

b) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) obiektów ma³ej architektury.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) rygory ochrony formy architektonicznej obiektu polegaj¹-
ce na: zakazie przerabiania, odbudowywania, zdobienia,
uzupe³niania, rozkopywania oraz dokonywania innych
zmian bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Za-
bytków (dotyczy to równie¿ robót prowadzonych w naj-
bli¿szym otoczeniu zabytku),

2) wprowadza siê nakaz utrzymywania i konserwowania
obiektów cmentarnych, ma³ej architektury, ogrodzenia
oraz zieleni, a powsta³e ubytki nale¿y uzupe³niaæ zieleni¹
zgodnie z istniej¹cymi warunkami glebowymi,

3) w obrêbie 50 metrowej strefy ochronnej od cmentarza
obowi¹zuj¹ ograniczenia okre�lone w przepisach odrêb-
nych.

§18. Teren us³ug kultury sakralnej, oznaczony na rysunku
planu symbolem 2 UKS.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi¹ us³ugi kultury
sakralnej,

2) dopuszcza siê lokalizacjê :

a) us³ug lokalnych,

b) zieleni urz¹dzonej,

c) urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

d) obiektów ma³ej architektury.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wymóg kszta³towania zabudowy w nawi¹zaniu do lokalnej
tradycji architektonicznej,

2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cego
budynku us³ugowego (plebani) zgodnie z zasadami poda-
nymi w §7 ust. 5,

3) wysoko�æ nowej zabudowy us³ugowej nie mo¿e przekro-
czyæ 2 kondygnacji nadziemnych a zabudowy gospodar-
czej 1 kondygnacji,

4) wysoko�æ nowej zabudowy us³ugowej liczona od poziomu
terenu do górnej krawêdzi kalenicy dachu nie mo¿e prze-
kroczyæ 10 m a zabudowy gospodarczej 8 m,

5) dach nowego budynku us³ugowego dwuspadowy, o sy-
metrycznie nachylonych po³aciach, k¹t nachylenia po³aci
dachowych 300 � 500, pokryty dachówk¹ ceramiczn¹,
materia³ami dachówkopodobnymi oraz blach¹,

6) dachy budynków gospodarczych dwuspadowe, o syme-
trycznie nachylonych po³aciach, pokryte dachówk¹ cera-
miczn¹ lub cementow¹, materia³ami dachówkopodobny-
mi oraz blach¹, dopuszcza siê jednospadowe w przypadku
dobudowy do innych budynków lub lokalizowanych przy
granicy dzia³ki, o minimalnym k¹cie nachylenia po³aci
dachowych 100,

7) nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem
na rysunku planu w nastêpuj¹cych odleg³o�ciach:
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a) 10 m od linii rozgraniczaj¹cej drogi zbiorczej lub zgod-
nie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysunku
planu,

b) 6 m od linii rozgraniczaj¹cej ci¹gu pieszo � jezdnego,

8) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna prze-
kroczyæ 20% powierzchni dzia³ki,

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 60% powierzchni dzia³ki,

10) na czê�ci terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem 2 UKS, po³o¿onego w obrêbie 50 metrowej strefy
ochronnej od cmentarza istniej¹cego obowi¹zuj¹ ograni-
czenia okre�lone w przepisach odrêbnych,

11) obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci, w ramach
przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo w ilo�ci okre�lonej w §11 ust. 2.

§19. Teren us³ug sportu, oznaczony na rysunku planu
symbolem US.

1. w zakresie przeznaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi¹ us³ugi sportu
i rekreacji,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) zieleni urz¹dzonej, w tym zadrzewieñ i zakrzewieñ,

b) obiektów us³ugowych i sanitarnych zwi¹zanych z prze-
znaczeniem podstawowym o maksymalnej powierzch-
ni zabudowy nie przekraczaj¹cej 200 m2,

c) obiektów ma³ej architektury,

d) urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej pe³-
ni¹cych s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawo-
wego, miejsc parkingowych terenowych, z wyklucze-
niem parkowania samochodów o no�no�ci powy¿ej
3,5 t.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wysoko�æ obiektów us³ugowych i sanitarnych nie mo¿e
przekroczyæ jednej kondygnacji nadziemnej,

2) wysoko�æ obiektów us³ugowych liczona od poziomu tere-
nu do górnej krawêdzi kalenicy dachu nie mo¿e przekro-
czyæ 10 m,

3) nale¿y stosowaæ dachy dwuspadowe, o symetrycznie
nachylonych po³aciach, pokryte dachówk¹, materia³ami
dachówkopodobnymi oraz blach¹, k¹t nachylenia po³aci
dachowych 200 - 500, dopuszcza siê dach p³aski,

4) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna prze-
kroczyæ 10% powierzchni dzia³ki,

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 70% powierzchni dzia³ki,

6) na czê�ci terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-
lem US po³o¿onego w 50 metrowej strefie ochronnej
obowi¹zuj¹ ograniczenia okre�lone w przepisach odrêb-
nych,
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7) obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci, w ramach
przeznaczenia podstawowego miejsc postojowych dla
samochodów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okre-
sowo.

§20. Teren obiektów produkcyjnych, magazynów, sk³a-
dów, oznaczony na rysunku planu symbolem P.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi¹: obiekty pro-
dukcyjne, magazyny, sk³ady,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) us³ug handlu detalicznego zwi¹zanego z przeznacze-
niem podstawowym oraz rzemios³a produkcyjnego,

b) zieleni urz¹dzonej, w tym zadrzewieñ i zakrzewieñ,

c) urz¹dzeñ komunikacji i infrastruktury technicznej, pe³-
ni¹cych s³u¿ebn¹ rolê wobec przeznaczenia podstawo-
wego, miejsc parkingowych i gara¿y wolnostoj¹cych,

d) elementów reklamowych i informacyjnych sytuowa-
nych zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego, parametrów i wska�ników kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wymóg kszta³towania zabudowy w nawi¹zaniu do lokalnej
tradycji architektonicznej,

2) dopuszcza siê modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych
budynków produkcyjnych, magazynowych oraz us³ugo-
wych zgodnie z przepisami odrêbnymi,

3) wysoko�æ nowych obiektów: produkcyjnych, produkcyjno
� us³ugowych, magazynowych dostosowana do wymo-
gów techniczno � technologicznych, ale nie powinna
przekroczyæ wysoko�ci 12 m licz¹c od poziomu terenu do
kalenicy dachu,

4) dachy obiektów: produkcyjnych, produkcyjno � us³ugo-
wych, magazynowych dostosowane do wymogów tech-
niczno � technologicznych (w tym dach p³aski),

5) dachy budynków us³ugowych (w przypadku realizacji jako
oddzielnych budynków) dwuspadowe lub wielospadowe,
pokryte dachówk¹ ceramiczn¹ lub materia³ami dachówko-
podobnymi oraz blach¹, dopuszcza siê dostosowanie da-
chów do wzglêdów techniczno � technologicznych (w tym
dach p³aski),

6) nieprzekraczalne linie zabudowy w nawi¹zaniu do zabudo-
wy s¹siaduj¹cej oraz w odleg³o�ci 10 m od linii rozgrani-
czaj¹cej drogi zbiorczej,

7) maksymalna powierzchnia zabudowy nie powinna prze-
kroczyæ 70% powierzchni dzia³ki,

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie powinna
byæ mniejsza ni¿ 20% powierzchni dzia³ki,

9) wprowadza siê obowi¹zek realizacji od frontu dzia³ki ogro-
dzeñ a¿urowych o maksymalnej wysoko�ci 200 cm (doty-
czy nowych ogrodzeñ).
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10) obowi¹zek wydzielenia w obrêbie w³asno�ci, w ramach
przeznaczenia terenu miejsc postojowych dla samocho-
dów u¿ytkowników sta³ych i przebywaj¹cych okresowo w
ilo�ci okre�lonej w §11 ust. 2.

§21. Teren zieleni parkowej, oznaczony na rysunku planu
symbolem ZP.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi zieleñ parko-
wa,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

b) obiektów ma³ej architektury,

3) zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych oraz napo-
wietrznych linii infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala siê
obowi¹zek utrzymywania i konserwowania istniej¹cej zieleni
parkowej a powsta³e ubytki nale¿y uzupe³niaæ zieleni¹ zgod-
nie z istniej¹cymi uwarunkowaniami przyrodniczymi.

§22. Teren zieleni niskiej, oznaczone na rysunku planu
symbolami 1 ZPn, 2 ZPn.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi zieleñ niska,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

b) obiektów ma³ej architektury,

3) zakazuje siê lokalizacji obiektów kubaturowych.

§23. Teren cmentarza czynnego, oznaczony na rysunku
planu symbolem ZC.

1. W zakresie przeznaczenia terenu ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenu stanowi teren cmenta-
rza czynnego (projektowany),

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) zieleni urz¹dzonej, w tym zadrzewieñ i zakrzewieñ,

b) obiektów i urz¹dzeñ zwi¹zanych z przeznaczeniem
podstawowym (obiekty kubaturowe, urz¹dzenia i sieci
infrastruktury technicznej, parkingi).

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego, parametrów i wska�ników kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) wysoko�æ zabudowy liczona od poziomu terenu do kale-
nicy dachu nie mo¿e przekroczyæ 12 m,

2) w obrêbie 50 metrowej strefy ochronnej od cmentarza
obowi¹zuj¹ ograniczenia okre�lone w przepisach odrêb-
nych.

§24. Tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu sym-
bolami 1 R � 4 R.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:
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1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi¹ tereny rol-
nicze,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) urz¹dzeñ i sieci infrastruktury technicznej (napowietrz-
ne i podziemne),

b) zadrzewieñ i zakrzewieñ oraz zalesieñ,

c) stawów hodowlanych,

d) niezbêdnych dróg do obs³ugi terenów rolniczych,

e) urz¹dzeñ wodnych kszta³tuj¹cych stosunki wodne, w
tym urz¹dzeñ melioracyjnych i zbiorników wodnych,

3) zakazuje siê lokalizacji wszelkich obiektów kubaturowych.

2. W zakresie zasad zagospodarowania terenu ustala siê
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami 1 R �
4 R zakaz lokalizowania wszelkich obiektów kubaturowych.

§25. Teren wód �ródl¹dowych, oznaczony na rysunku
planu symbolem WS (staw).

1. Przeznaczenie podstawowe terenu stanowi¹ wody
�ródl¹dowe (staw),

2. W zakresie zasad ochrony zagospodarowania terenu
ustala siê:

1) nakazuje siê ochronê wód powierzchniowych wraz z szat¹
ro�linn¹ w ich najbli¿szym s¹siedztwie oraz wód podziem-
nych,

2) wprowadza siê obowi¹zek pozostawienia wolnego pasa
terenu przy stawie o szeroko�ci minimum 3 m celem
zapewnienia dostêpu do stawu oraz umo¿liwienia jego
konserwacji.

§26. Tereny urz¹dzeñ elektroenergetycznych, oznaczone
na rysunku planu symbolami 1 E � 3 E.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi¹ urz¹dzenia
elektroenergetyczne,

2) dopuszcza siê lokalizacjê zieleni niskiej.

2. W zakresie zasad ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego, parametrów i wska�ników kszta³towania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu ustala siê:

1) w przypadku realizacji obiektów kubaturowych wysoko�æ
zabudowy nie mo¿e przekroczyæ 9 m licz¹c od poziomu
terenu do najwy¿szego punktu stacji,

2) przy grodzeniu stacji transformatorowych wprowadza siê
nastêpuj¹ce zasady:

a) ogrodzenie a¿urowe o maksymalnej wysoko�ci 150
cm,

b) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów ogro-
dzeniowych.

§27. Tereny dróg klasy Z - zbiorcze, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1 KDZ, 2 KDZ.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:
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1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi¹ drogi klasy
Z � zbiorcze (istniej¹ce drogi powiatowe nr 5686, 5687),

2) dopuszcza siê lokalizacjê :

a) towarzysz¹cych obiektów pomocniczych,

b) chodników i �cie¿ek rowerowych lub �cie¿ek pieszo �
rowerowych,

c) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej za zgod¹
zarz¹dcy drogi w tym równie¿ zwi¹zanych z odprowa-
dzaniem i podczyszczaniem wód opadowych odpro-
wadzanych z jezdni,

d) równoleg³ych dróg do obs³ugi terenów zainwestowa-
nych i rolnych,

e) w ramach wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyj-
nej, obiektów ma³ej architektury oraz urz¹dzeñ tech-
nicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:

1) minimalna szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych �
20 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgra-
niczaj¹cych za zgod¹ i na warunkach zarz¹dcy dróg),

2) skrzy¿owania dróg zbiorczych z drogami lokalnymi oraz z
drogami dojazdowymi i ci¹gami pieszo � jezdnymi na
warunkach okre�lonych przez zarz¹dców dróg,

3) krzy¿owania dróg zbiorczych z sieciami infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okre�lonych przez zarz¹dców sieci
i zarz¹dcê dróg.

§28. Tereny dróg klasy L - lokalne, oznaczone na rysunku
planu symbolami 1 KDL � 3 KDL.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi¹ drogi klasy
L � lokalne,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) chodników i �cie¿ek rowerowych,

b) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) w ramach wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyj-
nej, obiektów ma³ej architektury oraz urz¹dzeñ tech-
nicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê:

1) minimalna szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych �
15 m w przekroju drogowym, 12 m w przekroju ulicznym
(dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgraniczaj¹-
cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na rysun-
ku planu),

2) minimalna szeroko�æ jezdni z dwoma pasami ruchu � 6 m,

3) skrzy¿owanie dróg lokalnych z drog¹ zbiorcz¹ oraz dojaz-
dowymi i ci¹gami pieszo � jezdnymi na warunkach okre-
�lonych przez zarz¹dców dróg,
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4) krzy¿owania dróg lokalnych z sieciami infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okre�lonych przez zarz¹dców sieci
i zarz¹dcê dróg.

§29. Tereny dróg klasy D - dojazdowe, oznaczone na
rysunku planu symbolami 1 KDD � 4 KDD.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi¹ drogi klasy
D - dojazdowe,

2) dopuszcza siê lokalizacjê:

a) chodników i �cie¿ek rowerowych,

b) sieci i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej,

c) w ramach wymagañ wynikaj¹cych z potrzeb kszta³to-
wania przestrzeni publicznych: pasów zieleni izolacyj-
nej, obiektów ma³ej architektury oraz urz¹dzeñ tech-
nicznych.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê :

1) minimalna szeroko�æ dróg w liniach rozgraniczaj¹cych �
10 m (dopuszczalne miejscowe zmniejszenie linii rozgra-
niczaj¹cych zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami jak na
rysunku planu),

2) minimalna szeroko�æ jezdni z dwoma pasami ruchu � 5 m,

3) skrzy¿owania dróg dojazdowych z drogami zbiorczymi,
lokaln¹ oraz ci¹gami pieszo � jezdnymi na warunkach
okre�lonych przez zarz¹dców dróg.

4) krzy¿owania dróg dojazdowych z sieciami infrastruktury
technicznej na warunkach okre�lonych przez zarz¹dców
sieci i zarz¹dcê dróg.

§30. Tereny ci¹gów pieszo � jezdnych, oznaczone na
rysunku planu symbolami: 1 KDp � 7 KDp.

1. W zakresie przeznaczenia terenów ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe terenów stanowi¹ ci¹gi pieszo
- jezdne,

2) dopuszcza siê lokalizacjê sieci infrastruktury technicznej.

2. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji ustala siê minimaln¹ szeroko�æ ci¹gu
pieszo � jezdnego w liniach rozgraniczaj¹cych � 5 m.

§31. Ustala siê stawkê procentow¹, o której mowa w art.
36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym:

1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1
RM � 6 RM, 1 MN � 13 MN, 1 MNU � 3 MNU, P, U w
wysoko�ci 15%,

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:
US, ZC, 1 ZPn, 2 ZPn, 1 UKS, 2 UKS, ZP, 1 R � 4 R, WS,
1 E � 3 E, 1 KDZ, 2 KDZ, 1 KDL � 3 KDL, 1 KDD � 4 KDD,
1KDp � 7 KDp, w wysoko�ci 0,1%.
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Rozdzia³ IV

Przepisy koñcowe

§32. Uchyla siê uchwa³ê Nr XVII/120/08 Rady Gminy
Rychtal z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Krzy¿owniki (tereny zainwestowane i tereny przyleg³e), gmina
Rychtal.

Poz. 1407

§33. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Rychtal.

§34. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 30 dni od dnia
jej og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego.

§35. Uchwa³a podlega og³oszeniu na stronie internetowej
gminy Rychtal.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Adam Bakalarz
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Za³¹cznik nr 2
do Uchwa³y nr XIX/123/09

Rady Gminy Rychtal
z dnia 25 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W �MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO WSI KRZY¯OWNIKI (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEG£E), GMINA RYCHTAL� INWE-
STYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE¯¥ DO ZADAÑ W£ASNYCH GMINY ORAZ ZASA-

DACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH

Poz. 1407

§1. Zgodnie z ustaleniami planu zawartymi w tre�ci uchwa-
³y, ustala siê sfinansowanie inwestycji z zakresu infrastruktury
technicznej, które nale¿¹ do zadañ w³asnych gminy, w kwocie
oko³o 2.118.920,00 z³.

§2. 1. Ustala siê, ¿e �ród³em finansowania inwestycji i
zadañ, o których mowa w §1 bêd¹:

1) �rodki w³asne gminy,

2) �rodki pozyskane w ramach dzia³añ ujêtych w Regional-
nym Planie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego,

3) �rodki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
�rodowiska i Gospodarki Wodnej,

4) kredyt bankowy.

2. Ustala siê mo¿liwo�æ wykorzystania innych �róde³
finansowania nie wymienionych w ust. 1, w tym równie¿
finansowania inwestycji ze �rodków prywatnych.

§3. Wykonanie finansowania inwestycji powierza siê
Wójtowi Gminy Rychtal.

Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y nr XIX/123/09

Rady Gminy Rychtal
z dnia 25 marca 2009 r.

ROZSTRZYGNIÊCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU �MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI KRZY¯OWNIKI (TERENY ZAINWESTOWANE I TERENY PRZYLEG£E),

GMINA RYCHTAL� PODCZAS WY£O¯ENIA DO PUBLICZNEGO WGL¥DU

Ze wzglêdu na brak uwag wniesionych do projektu planu
podczas wy³o¿enia do publicznego wgl¹du Rada Gminy Rych-

tal nie przyjmuje rozstrzygniêæ zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami).


