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UCHWAŁA NR IX/46/2011 RADY GMINY W DOBRONIU 

  
 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobroń  

dla obszaru części sołectwa Barycz 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. 
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 
153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 145, poz. 1055, Nr 181, poz. 1337, z  
2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 
2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230), 
art. 14, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 
41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 
130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1239 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 
119, poz. 804 i Nr 130, poz. 871), w nawiązaniu do 
uchwały Nr XXVI/220/09 Rady Gminy w Dobroniu z 
dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru częņci wsi Barycz ze 
zmianą zawartą w uchwale Nr XXXII/263/10 z dnia 26 
stycznia 2010 r., Rada Gminy w Dobroniu po stwier-
dzeniu, Ŋe niniejszy plan jest zgodny ze Studium 

Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Dobroń uchwala, co następuje:  

 
DZIAŁ I 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla obszaru obejmujące-
go częņć wsi Barycz w granicach przedstawionych 
na rysunku planu, zwany dalej „planem”. 

2. Szczegółowe granice obszaru objętego 
planem wyznaczone są na rysunku planu w skali 
1:1000, stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały. 

3. Załączniki do uchwały stanowią: 
1) rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącz-

nik Nr 1 do uchwały; 
2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu stanowiące załącznik Nr 2 do 
uchwały; 

3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w 
planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, stanowiące za-
łącznik Nr 3 do uchwały. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 
planu jest podniesienie warunków Ŋycia mieszkań-
ców poprzez: 
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1) tworzenie warunków dla działalnoņci inwestycyj-

nej umoŊliwiający przestrzenny rozwój wsi z 
uwzględnieniem rozwoju zrównowaŊonego; 

2) ochronę wartoņci ņrodowiska przyrodniczego i 
krajobrazowego gminy oraz dziedzictwa histo-
ryczno-kulturowego z uwzględnieniem rozwoju 
utrwalonych funkcji rolniczych i rekreacyjnych ze 
znacznym udziałem zabudowy jednorodzinnej; 

3) poprawę ładu przestrzennego poprzez ņwiadome 
kształtowanie przestrzeni wsi oraz uporządkowa-
nie zagospodarowania przestrzennego i obsługi 
komunikacyjnej terenów wynikających z przezna-
czenia terenów dla róŊnych funkcji. 

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwa-
ły jest mowa o: 
1) uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 
2) planie - naleŊy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w 
granicach okreņlonych w § 1, będący przedmio-
tem niniejszej uchwały; 

3) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć opra-
cowanie graficzne planu, wykonane na aktualnej 
mapie sytuacyjno-wysokoņciowej w skali 1:1000 
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) obszarze - naleŊy przez to rozumieć obszar objęty 
niniejszym planem w granicach przedstawionych 
na rysunku planu; 

5) terenie - naleŊy przez to rozumieć częņć obszaru 
objętego planem o okreņlonym rodzaju przezna-
czenia podstawowego, dla którego zostają formu-
łowane odrębne ustalenia, wyznaczony na rysun-
ku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony 
symbolem cyfrowym i literowym, z których cyfra 
oznacza kolejny numer terenu, a litera przezna-
czenie terenu; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia, które dominuje na danym terenie; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŊy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niŊ podstawowe, 
które moŊna dopuņcić na danym terenie celem 
uzupełnienia, obsługi lub wzbogacenia przezna-
czenia podstawowego; 

8) usługach nieuciąŊliwych - naleŊy przez to rozu-
mieć działalnoņć gospodarczą lub handlowo-
gastronomiczną i usługi inne, których ewentualna 
uciąŊliwoņć bądň szkodliwoņć dla ņrodowiska 
wywołana przez tę działalnoņć nie moŊe wykra-
czać poza granice obiektu i działki, a tym samym 
powodować koniecznoņć ustanawiania stref 
ochronnych lub stref ograniczonego uŊytkowa-
nia; 

9) rozbudowie – naleŊy przez to rozumieć wszelkie 
przekształcenia budynków, w wyniku których na-
stępuje powiększenie ich kubatury, w tym rów-
nieŊ zmiana geometrii dachu; 

10) strefie kontrolowanej od ciągów infrastruktury 
technicznej – naleŊy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony po obu stronach linii elektroenerge-

tycznych ņredniego napięcia, wyłączony z zabu-
dowy lub z moŊliwoņcią lokalizacji obiektów na 
warunkach uzgodnionych z operatorem sieci (w 
strefie operator sieci podejmuje czynnoņci w celu 
zapobieŊenia działaniom mogącym mieć nega-
tywny wpływ na trwałoņć i prawidłowoņć eksplo-
atacji sieci); 

11) wysokoņć zabudowy – naleŊy przez to rozumieć 
wysokoņć wyraŊoną w metrach jako pionowy 
wymiar budynku liczony od poziomu przylegają-
cego terenu do kalenicy, punktu zbiegu połaci da-
chowych bądň górnej krawędzi ņciany zewnętrz-
nej, gzymsu lub attyki. Wysokoņć wyraŊona w 
liczbie kondygnacji to dopuszczalna liczba kondy-
gnacji nadziemnych projektowanych budynków; 
przy czym przez poddasze uŊytkowe rozumie się 
kondygnację w dachu stromym z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi; 

12) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć wyznaczone na działce linie okreņlające 
najmniejszą dopuszczalną odległoņć zewnętrzne-
go lica budynku (obiektu budowlanego) od ulicy, 
ciągu pieszego, granicy działki lub innego obiek-
tu, zgodnie z rysunkiem planu, z pominięciem 
loggi, balkonów, wykuszy, wysuniętych poza ob-
rys budynku oraz elementów wejņć do budynku 
(schodów, podestów, pochylni dla niepełno-
sprawnych i zadaszeń) jeŊeli przekraczają te linie 
o nie więcej niŊ 1,5 m. Nie dotyczy to linii ustalo-
nej od napowietrznej linii elektroenergetycznej; 

13) obowiązującej linii zabudowy dla budynków 
mieszkalnych - naleŊy przez to rozumieć linię za-
budowy, w której naleŊy lokalizować budynki o 
funkcji podstawowej na działce budowlanej; usta-
lenia planu dotyczące obowiązującej linii zabu-
dowy uznaje się za spełnione, jeŊeli co najmniej 
60% powierzchni frontowej elewacji budynku 
znajduje się przy tej linii i leŊy w płaszczyňnie pio-
nowej wyznaczonej przez tę linię. JeŊeli nie ma 
wyznaczonej na działce dodatkowo nieprzekra-
czalnej linii zabudowy, to dla pozostałych obiek-
tów budowlanych lokalizowanych na działce linia 
ta spełnia rolę nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

14) wymagania parkingowe – to wymagana mini-
malna liczba miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych, którą naleŊy zapewnić na tere-
nie działki budowlanej, przylegającej do drogi do-
jazdowej lub w inny sposób okreņlony w ustale-
niach szczegółowych; 

15) drodze wewnętrznej własnoņci gminnej – naleŊy 
przez to rozumieć istniejącą drogę powszechnego 
korzystania, stanowiącą własnoņć gminy, zapew-
niającą dojazdy do pól i gruntów leņnych, a w 
granicach niniejszego planu – takŊe dojazd do za-
grody młynarskiej. 

2. Pojęcia i okreņlenia uŊyte w planie, a nie 
zdefiniowane w niniejszym paragrafie naleŊy rozu-
mieć w sposób zgodny z obowiązującymi przepisa-
mi prawa. 

§ 4. 1. W planie ustala się: 
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1) przeznaczenie terenu i linie rozgraniczające tere-

ny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasadach 
zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabu-
dowy, gabaryty obiektów i wskaňniki intensyw-
noņci zabudowy; 

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalone 
na podstawie przepisów odrębnych; 

7) szczegółowe zasady i warunki scalania oraz po-
działów nieruchomoņci; 

8) szczegółowe warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

9) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temu komunikacji i infrastruktury technicznej; 

10) sposoby i terminy tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uŊytkowania terenów; 

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę w tytułu wzrostu wartoņci nieruchomo-
ņci. 

2. Ustalenia planu są okreņlone w treņci ni-
niejszej uchwały oraz na rysunku planu. 

§ 5. Przedmiotem ustaleń planu są: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 
2) tereny zabudowy zagrodowej związanej z prowa-

dzeniem gospodarstw rolnych i ogrodniczych, 
oznaczone symbolami RM; 

3) tereny indywidualnej zabudowy rekreacyjnej, 
oznaczone symbolem ML; 

4) tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej, oz-
naczone symbolem MN-U; 

5) tereny zabudowy usługowej (usługi publiczne) 
oznaczone symbolem U1; 

6) tereny zabudowy usługowej (usługi niepublicz-
ne), oznaczone symbolem U2; 

7) tereny lasów, oznaczone w planie symbolem ZL; 
8) tereny zadrzewień, oznaczone w planie symbo-

lem Lz; 
9) tereny upraw rolnych z przewagą trwałych uŊyt-

ków zielonych, oznaczone w planie symbolem R-
Rz; 

10) tereny obiektów i urządzeń elektroenergetyki, 
oznaczone symbolem E; 

11) tereny dróg publicznych, oznaczone w planie 
symbolami KD, w tym: 

 a) KDL – drogi gminne, lokalne „L”, 
 b) KDD – drogi gminne dojazdowe „D”, 

12) tereny komunikacji: gminnych dróg dojazdowych 
wewnętrznych, z moŊliwoņcią obsługi młyna, 
oznaczone w planie symbolem KDW oraz gminne 
ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami KDx. 

§ 6. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) przeznaczenie terenów i linie rozgraniczające 

tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania; 

3) granice projektowanego Zespołu Przyrodniczo-
Krajobrazowego „Młynów nad Grabią”; 

4) granice proponowanego obszaru mającego zna-
czenie dla Wspólnoty PLH 100021 „Grabia”; 

5) granica obszaru naraŊonego na niebezpieczeń-
stwo powodzi w dolinie Grabi i Pałusznicy; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
7) obowiązujące linie zabudowy; 
8) przebieg napowietrznej linii ņredniego napięcia 

15 kV przewidzianej do zachowania, ze strefą kon-
trolowaną; 

9) przebieg napowietrznych linii 15 kV ze strefami 
kontrolowanymi, proponowane do przebudowy; 

10) granice strefy ochrony archeologicznej; 
11) lokalizacja przydroŊnej kapliczki przeznaczonej do 

zachowania i ochrony; 
12) zasady podziału terenu zilustrowane proponowa-

nymi liniami podziału wtórnego; 
13) tereny, które bez połączenia z działkami sąsied-

nimi, nie mogą stanowić samodzielnych działek 
budowlanych; 

14) strefa krawędziowa doliny rzeki Grabi stanowiąca 
teren potencjalnie naraŊony na osuwanie się mas 
ziemnych; 

15) przeznaczenie terenów. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 

planu mają charakter informacyjny. Są to: 
1) granica administracyjna gminy Dobroń; 
2) granice strefy ochrony stanowisk archeologicz-

nych (poza granicami planu); 
3) lokalizacja budynków i obiektów wpisanych do 

gminnej ewidencji zabytków; 
4) granica uŊytku ekologicznego „Rzeka Grabia”; 
5) most na rzece Grabi poza granicami planu; 
6) oznaczenie elementów zagospodarowania, istnie-

jących poza granicami planu, mających wpływ na 
funkcjonowanie i zagospodarowanie terenów ob-
jętych planem miejscowym (obejmuje przebieg 
istniejących dróg publicznych oraz projektowany 
przebieg drogi ekspresowej S-8); 

7) istniejący staw; 
8) projektowany szlak turystyczny „Młynów nad 

Grabią” (pieszy); 
9) projektowany szlak turystyczny „Szlak Budownic-

twa Drewnianego” (samochodowy). 
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DZIAŁ II 
Ustalenia ogólne dla całego obszaru  

objętego planem 
 

Rozdział 1 
Ustalenia w zakresie ochrony środowiska,  

przyrody i krajobrazu kulturowego 
 
§ 7. Na całym obszarze w granicach planu 

ustala się zakazy, nakazy i ograniczenia: 
1) zakaz realizowania przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko okreņlonych w 
aktualnych przepisach odrębnych, za wyjątkiem 
dróg publicznych oznaczonych symbolem KD, 
gdzie dopuszcza się przedsięwzięcia, dla których 
sporządzenie raportu o oddziaływaniu na ņrodo-
wisko moŊe być wymagane na podstawie postę-
powania w sprawie oceny oddziaływania na ņro-
dowisko. Dla pozostałych terenów, z zastrzeŊe-
niem ustaleń szczegółowych, w szczególnoņci o 
dominującej funkcji mieszkaniowej i rekreacyjnej 
- zakaz lokalizowania obiektów i prowadzenia 
działalnoņci, stanowiących przedsięwzięcia mo-
gące znacząco oddziaływać na ņrodowisko, dla 
których sporządzenie raportu o oddziaływaniu na 
ņrodowisko jest lub moŊe być wymagane; 

2) zakaz okreņlony w punkcie 1 nie dotyczy inwesty-
cji realizowanych na rzecz obronnoņci i bezpie-
czeństwa państwa oraz inwestycji realizujących 
cele publiczne, w tym równieŊ inwestycji w zakre-
sie telekomunikacji i łącznoņci publicznej; 

3) uciąŊliwoņć prowadzonej działalnoņci usługowej 
nie moŊe wykraczać poza teren, do którego inwe-
stor ma tytuł prawny; 

4) zakaz lokalizowania budynków, budowli i urzą-
dzeń oraz prowadzenia działalnoņci usługowej i 
wytwórczej mogącej powodować przekroczenia 
dopuszczalnych norm emisji hałasu na terenach 
podlegających ochronie akustycznej, zgodnie z 
podaną poniŊej kwalifikacją: 

 a) dla terenów okreņlonych w uchwale jako tere-
ny oznaczone symbolami: MN i RM - przyjęto 
klasyfikację jak dla terenów przeznaczonych 
pod zabudowę mieszkaniową, 

 b) dla terenów oznaczonych w uchwale symbo-
lem MN-U – przyjęto klasyfikację jak dla tere-
nów przeznaczonych pod zabudowę mieszka-
niowo-usługową, 

 c) dla terenów okreņlonych w uchwale symbo-
lem ML przyjęto klasyfikację jak dla terenów 
przeznaczonych pod rekreację poza miastem, 

 d) z zastrzeŊeniem ustaleń szczegółowych, pozo-
stałe tereny nie są klasyfikowane akustycznie, 
tj. nie podlegają ochronie akustycznej; 

5) obowiązek zaopatrzenia w wodę, energię elek-
tryczną i odprowadzanie ņcieków - w ramach ist-
niejących urządzeń sieciowych na obszarze, gdzie 
one występują; 

6) z zastrzeŊeniem ustaleń szczegółowych, zakaz 
stosowania indywidualnych ujęć wody. Tylko w 

indywidualnych przypadkach, przy braku tech-
nicznych lub ekonomicznych moŊliwoņci wyko-
rzystania zbiorowego zaopatrywania odbiorców 
w wodę, potwierdzonych przez gminę, dopuszcza 
się ujęcia indywidualne; 

7) docelowo obszar objęty planem jest przewidziany 
do wyposaŊenia w kanalizację sanitarną. Do cza-
su budowy sieci kanalizacji sanitarnej – z zastrze-
Ŋeniem ustaleń punktu 8 - ustala się obowiązek 
gromadzenia nieczystoņci ciekłych w szczelnych 
atestowanych zbiornikach bezodpływowych lub 
przydomowych oczyszczalniach ņcieków. Ustala 
się obowiązek likwidacji zbiorników bezodpły-
wowych po podłączeniu budynków do sieci kana-
lizacji sanitarnej; 

8) z uwagi na bezpoņrednie sąsiedztwo z doliną 
rzeki Grabi – ustala się zakaz lokalizacji przydo-
mowych oczyszczalni ņcieków na terenach poło-
Ŋonych na północ od gminnych dróg publicznych, 
oznaczonych symbolami 1KDL i 2KDD; 

9) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych. 
§ 8. W zakresie ochrony lasów i zadrzewień 

plan ustala: 
1) ochronę i pielęgnację drzewostanów i siedlisk 

leņnych wg obowiązujących dla tych terenów 
uproszczonych planów urządzania lasów nie sta-
nowiących własnoņci Skarbu Państwa dla miej-
scowoņci Barycz; 

2) zakaz lokalizowania budynków i budowli za wy-
jątkiem związanych z gospodarką leņną oraz nie-
zbędnych urządzeń infrastruktury technicznej, na 
terenach oznaczonych symbolem ZL; 

3) obowiązek zachowania zadrzewień nie stanowią-
cych lasów, połoŊonych wzdłuŊ rzeki Grabi (tzw. 
obudowa biologiczna); 

4) z zastrzeŊeniem ustaleń szczegółowych, zacho-
wanie udziału zadrzewień o charakterze leņnym 
nie mniejszym niŊ 50% powierzchni działek ozna-
czonych numerami ewidencyjnymi wyszczegól-
nionymi w przepisach szczegółowych na tere-
nach oznaczonych w planie symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 27MN i 32MN. 

§ 9. W zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 
plan ustala: 
1) obowiązek ochrony, zgodnie z ustaleniami zawar-

tymi w przepisach odrębnych, uŊytku ekologicz-
nego „Rzeka Grabia”, którego południowa grani-
ca stanowi granicę obszaru objętego niniejszym 
planem miejscowym; 

2) obowiązek zachowania, z zastrzeŊeniem przepi-
sów szczegółowych, istniejącego ukształtowania 
terenów z zachowaniem istniejącej doliny rzeki 
Grabi, z zakazem jej zasypywania i wyrównywa-
nia; 

3) zachowanie istniejącego stawu, na terenie ozna-
czonym symbolem 16ZN; 

4) obowiązek ochrony proponowanego obszaru ma-
jącego znaczenie dla Wspólnoty PLH 100021 
„Grabia”, zgodnie z zasadami okreņlonymi w 
przepisach odrębnych; 
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5) zachowanie ciągłoņci zadrzewień, w tym zadrze-

wień przydroŊnych z obowiązkiem ich pielęgnacji. 
W szczególnoņci obowiązek zachowania i nasy-
cenia terenu zielenią wysoką dotyczy terenów o 
podstawowym przeznaczeniu - zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej i uzupełniającym – in-
dywidualnej zabudowy rekreacyjnej - na terenach 
oznaczonych w planie symbolami: 1MN, 2MN, 
3MN, 17ML, 18ML, 27MN i 32MN. 

§ 10. W zakresie ochrony wód powierzch-
niowych i podziemnych plan ustala: 
1) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 

do wód powierzchniowych i do ziemi oraz two-
rzenia i utrzymywania otwartych kanałów ņcie-
kowych; 

2) do czasu wyposaŊenia terenów w gminną sieć 
kanalizacji sanitarnej, obowiązek odprowadzania 
ņcieków bytowych do szczelnych, atestowanych 
zbiorników bezodpływowych lub – z zastrzeŊe-
niem przepisów szczegółowych, do przydomo-
wych oczyszczalni ņcieków; 

3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej, z zastrze-
Ŋeniem przepisów szczegółowych i z wyłącze-
niem zabudowy usługowej stwarzającej zagroŊe-
nie dla wód podziemnych, ustala się dotychcza-
sowy sposób odprowadzania wód deszczowych 
po terenach własnych działek. Warunkiem jest 
zapewnienie, z zastrzeŊeniem przepisów szczegó-
łowych, min. 20% powierzchni działki jako terenu 
biologicznie czynnego. Stosowne rozwiązania in-
dywidualne muszą jednak zabezpieczać tereny 
sąsiednie przed zalewaniem; 

4) obowiązek wstępnego oczyszczania ņcieków de-
szczowych z utwardzonych powierzchni w miej-
scu ich powstania, na których jest i będzie pro-
wadzona działalnoņć stwarzająca zagroŊenie dla 
wód podziemnych, przed odprowadzeniem ich 
do kanalizacji deszczowej. 

§ 11. W zakresie ochrony powietrza ustala się 
zakazy: 
1) lokalizowania, na terenach o podstawowej funkcji 

mieszkaniowej, z wyłączeniem terenów zabudo-
wy zagrodowej, nowych budynków, budowli i 
urządzeń oraz prowadzenia gospodarczej działal-
noņci usługowej mogących powodować emisję 
zanieczyszczeń o charakterze odorowym; 

2) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowa-
dzenia działalnoņci gospodarczej mogących po-
wodować przekroczenia dopuszczalnych stęŊeń 
dla emitowanych zanieczyszczeń do powietrza 
poza granice, do których inwestor ma tytuł praw-
ny; 

3) prowadzenia działalnoņci gospodarczej powodu-
jącej emisję niezorganizowaną na terenach ozna-
czonych na rysunku planu symbolem 5U2, 14U2, 
21MN-U, 35MN-U; 

4) do czasu wyposaŊenia terenów w gaz przewo- 
 

dowy, ustala się sposób zaopatrzenia w ciepło z 
lokalnych ňródeł ciepła, z zakazem stosowania pa-
liw o emisji spalin przekraczającej dopuszczalne 
normy okreņlone w przepisach odrębnych. 

§ 12. W zakresie gospodarki odpadami plan 
ustala: 
1) obowiązek wyposaŊenia kaŊdej nieruchomoņci w 

urządzenia do gromadzenia odpadów komunal-
nych, utrzymywanie tych urządzeń w odpowied-
nim stanie sanitarnym i porządkowym i wywóz 
odpadów w systemie zorganizowanym przez 
koncesjonowanych przez gminę przewoňników; 

2) jak najszybsze rozpoczęcie segregacji odpadów u 
ňródeł ich wytwarzania, tj. w gospodarstwach 
domowych i u podmiotów gospodarczych; 

3) zakaz składowania, magazynowania i segregacji 
odpadów na całym obszarze objętym planem. 

§ 13. W zakresie kształtowania krajobrazu i 
ochrony przed promieniowaniem niejonizującym 
ustala się zakaz budowy budynków o funkcjach 
mieszkalnych i rekreacyjnych w granicach stref kon-
trolowanych wyznaczonych na rysunku planu od 
urządzeń i obiektów elektroenergetyki. Ewentualne 
dopuszczenie zabudowy o funkcjach niemieszkal-
nych w granicach stref – kaŊdorazowo wymaga 
uzgodnienia warunków z właņciwym zakładem 
energetycznym. 

§ 14. 1. Z uwagi na to, Ŋe cały obszar objęty 
planem stanowi strefę ochrony krajobrazu kulturo-
wego – zabudowa na całym obszarze w granicach 
planu miejscowego powinna cechować się wysoki-
mi walorami architektonicznymi i kompozycyjnymi 
oraz winna respektować zachowane elementy krajo-
brazu kulturowego. 

2. Dla realizacji zasad, o których mowa w ust. 
1, na całym obszarze planu ustala się: 
1) zakaz stosowania substandardowych materiałów 

wykończeniowych (typu siding), dopuszczalne są 
okładziny z drewna i kamienia naturalnego); 

2) zakaz stosowania jaskrawych barw w elewacjach 
budynków i pokryciu dachów; kolorystyka ta po-
winna nawiązywać do barw tradycyjnych mate-
riałów budowlanych; 

3) całkowity zakaz stosowania ogrodzeń wykona-
nych z prefabrykatów Ŋelbetowych i betonowych, 
maksymalną wysokoņć ogrodzeń ustala się na 
180 cm; 

4) naleŊy stosować tradycyjne (bądň nawiązujące do 
tradycji w odniesieniu do faktury i barwy) mate-
riały wykończeniowe w pokryciu dachowym, 
elewacjach zewnętrznych i stolarce otworowej, 
przy czym obowiązuje ujednolicenie stosowania 
tych materiałów dla budynków sytuowanych na 
jednej działce; 

5) zakaz zmiany ukształtowania terenu oraz zacho-
wanie moŊliwie maksymalnego nasycenia ziele-
nią wszystkich terenów przeznaczonych pod za- 
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budowę o róŊnych funkcjach. 
 

Rozdział 2 
Ustalenia w zakresie ochrony  

dziedzictwa kulturowego i zabytków  
oraz dóbr kultury współczesnej 

 
§ 15. 1. W granicach obszaru objętego pla-

nem nie występują budynki wpisane do rejestru 
zabytków. 

2. W granicach obszaru objętego planem 
znajdują się budynki i obszary wpisane do gminnej 
ewidencji zabytków. Są to: 
 a) młyn w zagrodzie młynarskiej na działce Nr 

317, 
 b) dom w zagrodzie młynarskiej na działce Nr 

317, 
 c) obora w zagrodzie młynarskiej na działce Nr 

322, 
 d) kapliczka datowana na 1912 r. 

3. Obiekty wyszczególnione w ust. 2, a takŊe 
obiekty, które zostaną wpisane w przyszłoņci do 
gminnej ewidencji zabytków, plan przewiduje do 
trwałej adaptacji, z zachowaniem charakterystycz-
nych dla lokalnej tradycji budowlanej form i faktur w 
następujący sposób: 
1) przy zagospodarowywaniu i uŊytkowaniu budyn-

ków ustala się obowiązek trwałego zachowania 
ich wartoņci. Działania, które mogą mieć wpływ 
na wygląd elewacji bądň mogą przyczynić się do 
zmiany wyglądu wymagają uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, zwanego 
dalej skrótem WKZ, w ramach współdziałania 
pomiędzy organami, za poņrednictwem organu 
prowadzącego postępowanie administracyjne; 

2) adaptacja, remonty i zagospodarowanie zbyt- 
ku winny uwzględniać zachowanie historycznej 
kompozycji, formy architektonicznej, proporcji, 
detalu, tradycyjnych technik, materiałów, a takŊe 
faktur wypraw zewnętrznych; 

3) wszelkie działania dotyczące zmiany gabarytów i 
elewacji, w tym takŊe proporcji otworów ze-
wnętrznych i form zewnętrznej stolarki otworo-
wej, mogą być dokonywane na warunkach okre-
ņlonych przez WKZ odpowiednio do przepisów 
Prawa budowlanego; 

4) ewentualna rozbiórka tych budynków jest do-
puszczalna wyłącznie za zgodą i na warunkach 
okreņlonych przez WKZ, z obowiązkiem wykona-
nia inwentaryzacji architektonicznej; 

5) wszelkie zmiany w sąsiedztwie zabytków, których 
charakter moŊe mieć wpływ na walory zabytków 
(np. ekspozycyjne i uŊytkowe), przebudowa ist-
niejących i budowa nowych obiektów oraz spo-
sób zagospodarowania przestrzeni – nie mogą 
pogorszyć stanu zachowania zabytku ani naru-
szać jego wartoņci. W związku z powyŊszym, dzia-
łania w zakresie zmian dokonywanych w otocze-
niu zabytków naleŊy prowadzić w porozumieniu z 
WKZ. W niniejszym planie miejscowym otocze-

niem obiektów zabytkowych stanowiących za-
grodę młynarską jest teren w granicach działek 
Nr 317 i 322, zaņ w otoczeniu zabytkowej kapliczki 
plan ustalił zakaz zabudowy; 

6) w celu okreņlenia dopuszczalnych przekształceń 
mających na celu dostosowanie obiektu do 
współczesnych standardów uŊytkowych oraz w 
przypadku budowy nowych budynków wznoszo-
nych w miejsce rozebranych - naleŊy uzyskać wy-
tyczne konserwatorskie do projektu budowlane-
go, a następnie uzgodnienie tego projektu w toku 
postępowania o udzielenie pozwolenia na budo-
wę; 

7) dla obiektów zabytkowych ustala się zakaz ocie-
plania budynków od zewnątrz. 

§ 16. 1. Wyznacza się strefę ochrony arche-
ologicznej w granicach oznaczonych na rysunku 
planu. 

2. Strefa ochrony archeologicznej obejmuje 
sąsiedztwo istniejących i potencjalnych stanowisk 
archeologicznych. W strefie obowiązuje przeprowa-
dzenie na koszt inwestora nadzorów archeologicz-
nych przy wszelkich inwestycjach związanych z robo-
tami ziemnymi i nasadzeniami leņnymi. Na prowa-
dzenie nadzorów naleŊy uzyskać pozwolenie WKZ. O 
pozwolenie naleŊy wystąpić nie póňniej niŊ 21 dni 
przed rozpoczęciem inwestycji. W sytuacji ujawnie-
nia nowego stanowiska archeologicznego, wyma-
gane jest wykonanie badań archeologicznych. W 
takiej sytuacji wszelkie prace budowlane powinny 
zostać przerwane, a teren udostępniony do badań 
archeologicznych. Wszystkie nowoodkryte stanowi-
ska archeologiczne naleŊy oznaczyć, zabezpieczyć i 
powiadomić WKZ. Dopuszczalne jest powiększenie 
strefy ochrony archeologicznej po odkryciu nowych 
stanowisk i wciągnięciu ich do ewidencji zabytków 
archeologicznych. 

3. Ze względu na słabe rozpoznanie terenu, 
na całym terenie objętym planem naleŊy uzyskać 
wytyczne WKZ co do koniecznoņci prowadzenia 
nadzoru archeologicznego przy wszystkich inwesty-
cjach liniowych, w tym równieŊ przyłączy dłuŊszych 
niŊ 20 mb i szerszych niŊ 30 cm. 

 
Rozdział 3 

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
obszarów przestrzeni publicznej 

 
§ 17. 1. Na obszarze objętym planem nie wy-

stępują obszary przestrzeni publicznej w rozumieniu 
art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

2. Na obszarze objętym planem ustala się za-
sady w zakresie umieszczania reklam i informacji 
wizualnej: 
1) zakaz realizacji wolnostojących reklam w grani-

cach pasów drogowych; 
2) w liniach rozgraniczających dróg publicznych 

dopuszcza się lokalizowanie reklam, szyldów i 
znaków informacyjno-plastycznych pod warun-
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kiem, Ŋe: 
 a) powierzchnia 1 reklamy lub znaku nie przekro-

czy 1,0 m2, 
 b) wysokoņć reklamy lub znaku nie przekroczy  

1 m; 
3) w liniach rozgraniczających dróg publicznych 

zakazuje się umieszczania reklam, szyldów i zna-
ków informacyjno-plastycznych: 

 a) na drzewach i w zasięgu ich koron, 
 b) na budowlach i urządzeniach infrastruktury 

technicznej (latarniach, słupach linii elektro-
energetycznych, transformatorach, itp.); 

4) ustalenia punktów 2–3 nie dotyczą znaków dro-
gowych; 

5) zakaz umieszczania reklam w miejscach i w spo-
sób zastrzeŊony dla znaków drogowych lub w 
sposób utrudniających ich odczytanie. 

3. Na obszarze objętym planem ustala się 
obowiązek zagospodarowania terenów i kształtowa-
nia zabudowy usługowej w sposób umoŊliwiający 
bezkolizyjne korzystanie przez osoby niepełno-
sprawne. 

 
Rozdział 4 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 
 
§ 18. Zaopatrzenie w wodę: 
1. Ustala się, Ŋe podstawowym ňródłem za-

opatrzenia w wodę całego obszaru objętego planem, 
dla celów bytowo-gospodarczych, produkcyjnych i 
przeciwpoŊarowych, będzie istniejące ujęcie wody w 
sąsiedniej gminie Łask (połoŊone poza granicami 
obszaru objętego planem) wraz z siecią wodociągo-
wą przewidzianą do rozbudowy stosownie do po-
trzeb. 

2. Przy projektowaniu nowych i modernizacji 
istniejących sieci wodociągowych naleŊy uwzględ-
niać wymagania dotyczące przeciwpoŊarowego za-
opatrzenia w wodę, zgodnie z przepisami odrębny-
mi. Dotyczy to w szczególnoņci zapewnienia odpo-
wiedniej iloņci i wydajnoņci hydrantów oraz zapew-
nienia sztucznych zbiorników dla celów przeciwpo-
Ŋarowych. 

3. Z uwagi na koniecznoņć zapewnienia od-
powiednich standardów jakoņciowych wody dostar-
czanej odbiorcom, przebiegi sieci podlegają ochro-
nie. 

4. Tylko w wyjątkowych przypadkach, przy 
braku technicznych moŊliwoņci, potwierdzonych 
przez gminę, dopuszcza się uzupełnienie systemu 
zbiorowego poprzez ujęcia indywidualne. 

5. Ustala się, z zastrzeŊeniem ustaleń szcze-
gółowych, zasadę projektowania przebiegów no-
wych sieci wodociągowych w korytarzach dróg i ulic 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

§ 19. Odprowadzenie ņcieków. 
1. Ustala się, Ŋe docelowym rozwiązaniem 

odprowadzania i unieszkodliwiania ņcieków sanitar-
nych z terenu sołectwa Barycz będzie mechaniczno-

biologiczna oczyszczalnia ņcieków zlokalizowana w 
Łasku (lokalizacja poza granicami planu) wraz z pro-
jektowaną siecią kanalizacji sanitarnej i systemem 
przepompowni ņcieków. Dopuszcza się teŊ realizację 
wariantu obejmującego budowę odrębnej wiejskiej 
oczyszczalni ņcieków zlokalizowanej poza granicą 
planu. 

2. Do czasu rozbudowy sieci kanalizacji sani-
tarnej obejmującej zabudowane tereny sąsiadujące z 
Baryczą w gminie Łask lub budowy odrębnej 
oczyszczalni ņcieków w Baryczy wraz z budową sieci 
kanalizacji sanitarnej, dopuszcza się, jako rozwiąza-
nie tymczasowe, gromadzenie ņcieków w atestowa-
nych zbiornikach bezodpływowych z wywozem tych 
ņcieków do punktu zlewowego istniejącego przy 
gminnej oczyszczalni ņcieków w Dobroniu lub do 
punktu zlewowego przy oczyszczalni ņcieków w Ła-
sku. 

3. Budowę przydomowych oczyszczalni ņcie-
ków dopuszcza się tylko na terenie połoŊonym na 
południe od drogi lokalnej oznaczonej symbolem 
1KDL i na południe od drogi dojazdowej oznaczonej 
symbolem 2KDD. 

4. W granicach planu nie przewiduje się 
prowadzenia działalnoņci gospodarczej, w wyniku 
której mogą powstawać ņcieki przemysłowe. 

5. Ustala się, z zastrzeŊeniem przepisów 
szczegółowych, zasadę budowy sieci kanalizacji sa-
nitarnej w korytarzach wyznaczonych liniami rozgra-
niczającymi dróg i ulic. 

§ 20. Odprowadzanie ņcieków deszczowych. 
1. Ustala się, Ŋe wody opadowe z terenu ob-

jętego planem, będą odprowadzane do naturalnego 
odbiornika, jakim jest rzeka Grabia za poņrednic-
twem sieci kanalizacji deszczowej oraz wszystkie 
biologicznie czynne powierzchnie gruntu. 

2. Ustala się zasadę lokalizacji kanalizacji 
deszczowej w liniach rozgraniczających dróg pu-
blicznych i ulic. 

3. Ņcieki deszczowe z terenów, gdzie jest lub 
będzie prowadzona gospodarcza działalnoņć usługo-
wa, wymagają indywidualnego rozwiązania sposobu 
odprowadzenia wód deszczowych z obowiązkiem 
ich podczyszczenia w urządzeniach oczyszczających 
zlokalizowanych w granicach własnego terenu. 

§ 21. Zasilanie w energię elektryczną. 
1. Ustala się, Ŋe budowę, przebudowę sieci i 

urządzeń elektroenergetycznych naleŊy prowadzić w 
uzgodnieniu z operatorem układu sieci z uwzględ-
nieniem następujących zasad: 
 a) budowa liniowych kablowych odcinków linii 

ņredniego i niskiego napięcia – w liniach roz-
graniczających dróg i ulic publicznych, na wa-
runkach i w uzgodnieniu z zarządcą dróg, 

 b) dopuszcza się przebiegi napowietrznych linii 
ņredniego i niskiego napięcia poza korytarza-
mi dróg i ulic wyłącznie w przypadkach przed-
stawionych na rysunku planu, 

 c) ustala się lokalizację istniejących i nowych 
stacji transformatorowych na wydzielonych 
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działkach, z moŊliwoņcią dostępu do dróg pu-
blicznych. Zmiana lokalizacji stacji oraz lokali-
zacja stacji dodatkowych wynikająca z potrzeb 
funkcji podstawowych, nie wymaga zmiany 
ustaleń planu, 

 d) minimalne wymiary działek dla potrzeb bu-
dowy projektowanych stacji transformatoro-
wych wynoszą: 6 x 5 m dla stacji wnętrzowych 
i 3 x 2 m dla stacji nasłupowych, 

 e) z uwagi na kolizyjny, w stosunku do projekto-
wanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, przebieg istniejących linii napowietrznych 
15 kV – plan przewiduje te linie do przebudo-
wy (przeniesienia lub skablowania). 

§ 22. Zaopatrzenie w gaz przewodowy. 
1. Ňródłem zasilania w gaz ziemny jest gazo-

ciąg wysokiego ciņnienia DN 300 (6,3MPa) relacji 
Pabianice-Zduńska Wola-Sieradz. 

2. Bezpoņrednie zaopatrzenie w gaz ziemny 
do celów gospodarczych i grzewczych realizowane 
będzie z wykorzystaniem projektowanej sieci roz-
dzielczej ņredniego ciņnienia przewidzianej do reali-
zacji w liniach rozgraniczających dróg publicznych i 
ulic za zgodą zarządcy tych dróg. 

3. Do czasu budowy sieci rozdzielczej, zakła-
da się utrzymanie dotychczasowego systemu zaopa-
trzenia w gaz propan butan z butli i zbiorników na-
ziemnych. 

§ 23. Zaopatrzenie w ciepło. 
1. Zaopatrzenie w ciepło dla celów grzew-

czych i ciepłej wody uŊytkowej będzie realizowane z 
lokalnych ňródeł ciepła wbudowanych lub wolnosto-
jących, z zaleceniem stosowania technologii i paliw 
ekologicznych (noņnikami energii cieplnej: gaz prze-
wodowy i gaz propan butan. olej opałowy o niskiej 
zawartoņci siarki, energia elektryczna, eko-groszek). 

2. Obecnie na obszarze objętym planem nie 
ma sieci ciepłowniczej i nie jest ona przewidywana. 

§ 24. Gospodarka odpadami. 
1. Plan ustala, Ŋe odpady komunalne będą 

segregowane i sortowane w miejscu ich powstawa-
nia i wywoŊone na składowiska odpadów zlokalizo-
wane poza obszarem gminy. 

2. Ustala się obowiązek wyposaŊenia wszyst-
kich nieruchomoņci i działek w indywidualne pojem-
niki do gromadzenia odpadów komunalnych, które 
będą opróŊniane zgodnie z gminnym programem 
utrzymania porządku i czystoņci. 

3. W granicach obszaru objętego planem 
miejscowym ustala się zakaz składowania na po-
wierzchni działek zuŊytych i nienadających się do 
uŊytkowania pojazdów i ich częņci, odpadowych 
olejów, akumulatorów i zuŊytych katalizatorów. 

§ 25. WyposaŊenie w ņrodki łącznoņci. 
1. Plan ustala, Ŋe zaopatrzenie w łącza telefo-

niczne będzie się odbywać z istniejącej i projektowa-
nej sieci prowadzonej w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych i ulic na warunkach uzgodnionych 
z operatorem sieci i zarządcą drogi. 

2. Obsługa abonentów telefonicznych odby-
wać się będzie za poņrednictwem indywidualnych 
przyłączy na warunkach okreņlonych przez odpo-
wiedniego operatora telekomunikacyjnego. 

3. Ustala się, Ŋe urządzenia i sieci telekomu-
nikacyjne mogą być realizowane na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i 
usługowej oraz na terenach leņnych i uŊytkowanych 
rolniczo. 

§ 26. 1. Lokalizację sieci infrastruktury tech-
nicznej wszystkich mediów ustala się w obrębie te-
renów przeznaczonych pod komunikację, z zacho-
waniem wzajemnych odległoņci i odległoņci od 
obiektów budowlanych wynikających z przepisów 
odrębnych. 

2. Dopuszczalna jest lokalizacja sieci infra-
struktury technicznej poza liniami rozgraniczającymi 
dróg za zgodą właņciciela terenu i na warunkach 
uzgodnionych z zarządzającym siecią. 

3. Do projektowanych urządzeń liniowych 
podziemnych i nadziemnych infrastruktury technicz-
nej przebiegających poza terenami dróg powinien 
być zapewniony dostęp dla słuŊb eksploatacyjnych 
przez zachowanie obustronnych stref kontrolowa-
nych wolnych od zabudowy i trwałych naniesień. 
Ewentualne dopuszczenie budynków o funkcjach 
niemieszkalnych oraz nierolniczy sposób zagospoda-
rowania terenów w granicach stref – wymaga 
uzgodnienia z operatorami sieci. 

 
Rozdział 5 

Zasady modernizacji, budowy i rozbudowy  
układu komunikacyjnego 

 
§ 27. 1. Na obszarze objętym planem ustala 

się następujące zasady modernizacji, budowy i roz-
budowy systemu komunikacji: 
1) ustala się system dróg publicznych, obsługują-

cych obszar objęty planem, w skład którego 
wchodzą drogi (ulice) klas lokalnych oraz dojaz-
dowych, okreņlone rysunkiem planu; 

2) plan wyznacza „tereny dróg publicznych KDL i 
KDD” oraz adaptuje gminne ciągi pieszo-jezdne 
„KDx” z podstawowym przeznaczeniem pod 
utrzymanie, modernizację i budowę oraz urzą-
dzeń związanych z ich obsługą, dla których okre-
ņla się szczegółowe ustalenia w dalszej częņci 
rozdziału; 

3) jedna droga wewnętrzna powszechnego korzy-
stania, stanowiąca własnoņć gminy Dobroń, oz-
naczona na rysunku planu symbolem 1KDW sta-
nowi fragment drogi dojazdowej słuŊącej obsłu-
dze pól i gruntów leņnych połoŊonych poza gra-
nicami planu. W granicach obszaru objętego pla-
nem, droga ta jest wykorzystywana do obsługi 
istniejącego młyna i zagrody młynarskiej. 

2. W zakresie podstawowego układu komu-
nikacyjnego, ustala się przebieg następujących dróg 
słuŊących obsłudze terenów zabudowy:  

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 237 – 13853 – Poz. 2491 
 

 

 
 
3. Szerokoņć korytarza w liniach rozgranicza-

jących drogi, podana w ww. tabeli i wyznaczona na 
rysunku planu, jest wielkoņcią uņrednioną i winna 
być liczona symetrycznie od osi drogi. 

4. Plan ustala na skrzyŊowaniach dróg (ulic) 
stosowanie naroŊnych ņcięć linii rozgraniczających o 
wielkoņci zaleŊnie od klas krzyŊujących się dróg, 
zgodnie z warunkami technicznymi, jednak nie 
mniejsze niŊ 5,0 x 5,0. W obrębie trójkątnego posze-
rzenia pasa drogowego obowiązuje zachowanie pola 
widocznoņci. Warunek nie dotyczy sytuacji uzasad-
nionej względami technicznymi, ochroną warto-
ņciowego drzewostanu oraz strefy ochrony konser-
watorskiej. 

5. Na terenach dróg, o których mowa w ni-
niejszym planie, w obrębie linii rozgraniczających, 
plan zakazuje lokalizacji urządzeń nie związanych z 
gospodarką drogową lub potrzebami obsługi ruchu. 
Dopuszcza się tu lokalizację zieleni niskiej i urządzeń 
komunikacyjnych związanych z obsługą ruchu, w 
szczególnoņci przystanków komunikacji zbiorowej, 
pasów postojowych, parkingów, urządzeń związa-
nych z utrzymaniem i eksploatacją tras oraz urzą-
dzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie 
naruszania wymagań okreņlonych w przepisach 
odrębnych dotyczących dróg publicznych oraz uzy-
skania zgody zarządcy drogi. 

6. Plan ustala, Ŋe wszystkie drogi (ulice) wy-
szczególnione w tabeli oraz na rysunku planu, ozna-
czone symbolami KDL i KDD, zarówno w zakresie 
modernizacji, budowy i przebudowy, stanowią in-

westycje celu publicznego. 
7. Ogrodzenia działek budowlanych i innych 

nieruchomoņci nie mogą przekraczać wyznaczonych 
linii rozgraniczających dróg (ulic), a na odcinkach 
dróg istniejących – granic własnoņci. 

8. Plan ustala, z zastrzeŊeniem ustaleń szcze-
gółowych, następujące wymagania parkingowe dla 
działek o następującym przeznaczeniu podstawo-
wym: 
1) usług publicznych – min. 2 miejsca parkingowe 

na kaŊdy obiekt; 
2) usług pozostałych (komercyjnych): 
 a) dla obiektów handlowych- jedno stanowisko 

na kaŊde rozpoczęte 20 m2 p.u.,  
 b) dla obiektów gastronomicznych – jedno sta-

nowisko na kaŊde 4 miejsca konsumenckie; 
3) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej – maksymalnie 2 stanowiska w garaŊach z 
wyłączeniem terenów znajdujących się w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic; 

4) dla terenów zabudowy zagrodowej – maksymal-
nie 3 stanowiska w garaŊach z wyłączeniem sta-
nowisk dla maszyn rolniczych i samochodów cię-
Ŋarowych. 

 
Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące granic i sposobów 
zagospodarowania terenów podlegających ochronie  

na podstawie przepisów odrębnych 
 

§ 28. 1. Całoņć obszaru objętego planem leŊy 
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w granicach projektowanego do utworzenia Tuszyń-
sko-Dłutowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 
oraz stanowi fragment projektowanego Zespołu 
Przyrodniczo-Krajobrazowego „Młynów nad Gra-
bią”. Zasady i ograniczenia w zakresie zagospoda-
rowania i ochrony tych terenów zostaną okreņlone w 
przepisach odrębnych. 

2. Obszar objęty planem nie leŊy na terenach 
górniczych i wobec tego plan nie zawiera ustaleń w 
tym zakresie. 

3. Na obszarze objętym planem mogą wy-
stąpić zjawiska związane z osuwaniem się mas 
ziemnych; są to zjawiska potencjalne w obrębie stre-
fy krawędziowej doliny rzeki Grabi, dla której ustale-
nia są zawarte w przepisach szczegółowych dotyczą-
cych poszczególnych terenów oznaczonych symbo-
lem. 

4. Na obszarze objętym planem występują 
obszary naraŊone na niebezpieczeństwo powodzi, 
dla których plan ustala ograniczenia dla istniejącej 
zabudowy i zakaz dla nowej zabudowy, z wyłącze-
niem inwestycji dopuszczonych przepisami odręb-
nymi. 

5. Na terenach przewidzianych do ochrony, 
mających znaczenie dla Wspólnoty „Grabia”, a poło-
Ŋonych w granicach naraŊonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi, uznaje się jako nadrzędne zasady 
ochrony wynikające z przepisów dotyczących pro-
gramu Natura 2000, przy uwzględnieniu ochrony 
interesu publicznego w zakresie ochrony przed po-
wodzią. 

6. W granicach obszaru objętego planem nie 
występują grunty zmeliorowane. 

7. Cały obszar objęty planem leŊy w grani-
cach powierzchni, na której – z uwagi na teren za-
mknięty lotniska państwowego (wojskowego) 
„Łask” obowiązuje ograniczenie wysokoņci zabudo-
wy do 340 m npm zgodnie z przepisami szczegól-
nymi. Niniejszy plan nie przewiduje jakichkolwiek 
obiektów budowlanych o takiej wysokoņci. Plan nie 
dopuszcza takŊe w jego granicach lokalizacji obiek-
tów o wysokoņci 50 m i wyŊszych, stanowiących 
przeszkody lotnicze. 

 
Rozdział 7 

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i użytkowania terenów 

 
§ 29. 1. Do czasu zagospodarowania terenów 

zgodnie z ustaleniami niniejszego planu, ustala się 
dotychczasowy sposób uŊytkowania terenu. 

2. Nie ustala się terminów i innego niŊ do-
tychczasowy sposobu tymczasowego zagospoda-
rowania terenów. 

DZIAŁ III 
Ustalenia szczegółowe 

 
Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych 

zasadach zagospodarowania 
 
§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 10MN, 
11MN, 13MN, 19MN, 20MN, 22MN, 24MN, 25MN, 
27MN, 28MN, 30MN, 32MN, 33MN, 34MN, ustala 
się: 
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną jako 

podstawowe przeznaczenie terenu; 
2) jako przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) z wyłączeniem terenu oznaczonego symbolem 

32MN - nieuciąŊliwą zabudowę usługową na 
potrzeby lokalne, 

 b) zachowanie istniejących siedlisk rolniczych, 
bez moŊliwoņci ich rozbudowy w zakresie bu-
dynków rolniczych, 

 c) zachowanie istniejącej indywidualnej zabu-
dowy rekreacyjnej; 

3) adaptację budynków istniejących o funkcji pod-
stawowej z moŊliwoņcią ich rozbudowy, przebu-
dowy oraz realizację nowych budynków z nie-
zbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z 
pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, 
garaŊami oraz terenami zieleni przydomowej, 
dojņciami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
obiektami infrastruktury technicznej; 

4) adaptację istniejących budynków mieszkalnych 
stanowiących elementy zagrody rolniczej z moŊ-
liwoņcią ich rozbudowy i przebudowy, jednak z 
sukcesywną zmianą sposobu uŊytkowania bu-
dynków rolniczych dla potrzeb funkcji mieszka-
niowej nierolniczej lub dopuszczalnej funkcji 
usługowej; 

5) adaptację istniejącej, uŊytkowanej sezonowo 
zabudowy o funkcji rekreacyjnej z moŊliwoņcią jej 
przystosowania do całorocznej funkcji mieszka-
niowej na warunkach okreņlonych dla nowej za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6) budowę nowych budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych w zabudowie wolno stojącej, budowę 
nowych budynków rekreacyjnych oraz – z za-
strzeŊeniem ustaleń szczegółowych i z wyłącze-
niem terenu o symbolu 32MN - nowych budyn-
ków o dopuszczalnej funkcji usługowej z nie-
zbędnymi do ich funkcjonowania budynkami z 
pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi, 
garaŊami oraz terenami zieleni przydomowej, 
dojņciami, dojazdami, miejscami postojowymi i 
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obiektami infrastruktury technicznej. 
§ 31. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 12RM, 23RM, 29RM, ustala się: 
1) zabudowę zagrodową związaną z prowadzeniem 

gospodarstw rolnych i ogrodniczych jako prze-
znaczenie podstawowe; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne: adaptację i 
przystosowanie istniejącej zabudowy zagrodowej 
do indywidualnej funkcji rekreacyjnej oraz przy-
stosowanie istniejącej zabudowy zagrodowej do 
prowadzenia gospodarstw agroturystycznych; 

3) jako przeznaczenie dopuszczalne – usługi nie-
uciąŊliwe na potrzeby lokalne; 

4) adaptację budynków istniejących z moŊliwoņcią 
ich rozbudowy, przebudowy oraz realizację – w 
ramach funkcji podstawowej i dopuszczalnej, bu-
dowę nowych budynków z niezbędnymi do ich 
funkcjonowania budynkami z pomieszczeniami 
technicznymi, gospodarczymi, garaŊami, budyn-
kami i urządzeniami inwentarsko-składowymi, 
budynkami o charakterze pensjonatów w ramach 
gospodarstw agroturystycznych oraz terenami 
zieleni przydomowej, dojņciami, dojazdami, miej-
scami postojowymi i obiektami infrastruktury 
technicznej. 

§ 32. Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami: 9ML, 15ML, 17ML, 18ML, ustala się: 
1) indywidualną zabudowę rekreacyjną, w tym 

równieŊ – w ramach terenu oznaczonego symbo-
lem 15ML – połoŊonego w obszarze mającym 
znaczenie dla Wspólnoty, jako podstawowe prze-
znaczenie terenu; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne: adaptację ist-
niejącej zabudowy mieszkaniowej, realizację to-
warzyszącej nowej zabudowy gospodarczej oraz 
realizację urządzeń i sieci infrastruktury technicz-
nej słuŊącej potrzebom funkcji podstawowej i 
dopuszczalnej; 

3) w ramach funkcji dopuszczalnych, na podstawie 
przepisów odrębnych dla obszaru mającego zna-
czenie dla Wspólnoty – moŊliwoņć urządzenia po-
la namiotowego i przebudowy istniejącej zabu-
dowy rekreacyjnej na terenie oznaczonym sym-
bolem 15ML; 

4) zakaz nowej zabudowy o charakterze kolizyjnym 
wobec zasad ochrony obszaru mającego znacze-
nie dla Wspólnoty. 

§ 33. Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 21MN-U i 35MN-U, ustala się: 
1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 

zabudowę usługową jako równorzędne funkcje 
podstawowe; 

2) zabudowę zaplecza usług, zabudowę gospodar-
czą, garaŊową oraz urządzenia infrastruktury 
technicznej związane z potrzebami funkcji pod-
stawowych jako dopuszczalne przeznaczenie te-
renów; 

3) nie dopuszcza się wyłącznej funkcji usługowej na 
całym terenie oznaczonym symbolem, dopusz-

czalna jest natomiast wyłączna funkcja mieszka-
niowa. 

§ 34. Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolem 5U2, ustala się: 
1) zabudowę usługową o charakterze uŊytecznoņci 

publicznej jako podstawowe przeznaczenie tere-
nu; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne – realizację 
urządzeń i sieci infrastruktury technicznej słuŊą-
cych realizacji funkcji zgodnej z przeznaczeniem 
podstawowym. 

§ 35. Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolem 14U2 (młyn), ustala się: 
1) zabudowę usługową związaną z funkcjonowa-

niem młyna (wodnego, wodno-elektrycznego lub 
tylko elektrycznego) jako podstawowe przezna-
czenie terenu; 

2) przystosowanie istniejących urządzeń młynar-
skich oraz pomieszczeń dawnego młyna do pro-
wadzenia działalnoņci gospodarczej w zakresie 
młynarstwa; 

3) jako przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) na warunkach okreņlonych w § 15 moŊliwoņć 

adaptacji i ewentualnej przebudowy pomiesz-
czeń młyna oraz budynku obory wpisanej do 
gminnej ewidencji zabytków do funkcji zwią-
zanych z obsługą turystyki i rekreacji, 

 b) zabudowę mieszkaniową związaną z obsługą 
młyna lub obsługą turystyki i rekreacji w ist-
niejącym budynku mieszkalnym, 

 c) zabudowę gospodarczą wykorzystującą drew-
niany budynek istniejący na działce Nr 322 i 
(lub) budynek obory wpisanej do gminnej 
ewidencji zabytków; 

4) zakaz nowej zabudowy. 
§ 36. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 26U1, ustala się: 
1) zabudowę usługową w zakresie usług publicz-

nych i innych uŊytecznoņci publicznej jako pod-
stawowe przeznaczenie terenu, w ramach które-
go ustala się adaptację z moŊliwoņcią remontów i 
rozbudowy istniejącej ņwietlicy wiejskiej oraz 
przekształceń na inne usługi publiczne, a takŊe 
budowę nowych budynków o funkcji usługowej; 

2) jako przeznaczenie dopuszczalne – realizację za-
budowy gospodarczej, garaŊy oraz urządzeń i 
sieci infrastruktury technicznej słuŊących realizacji 
funkcji zgodnych z przeznaczeniem podstawo-
wym; 

3) jako przeznaczenie dopuszczalne – wykorzystanie 
częņci istniejącego budynku ņwietlicy wiejskiej na 
inne usługi niepubliczne. 

§ 37. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 16ZN, ustala się: 
1) tereny zieleni nieurządzonej (rekreacyjnej) w ob-

szarze proponowanym do ochrony, mającym 
znaczenie dla Wspólnoty „Grabia” jako przezna-
czenie podstawowe; 

2) w ramach funkcji dopuszczalnych ustala się za-
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chowanie istniejącego stawu; 
3) zakaz zabudowy. 

§ 38. Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolem 31ZL, ustala się zieleń leņną jako podsta-
wowe i wyłączne przeznaczenie terenu. 

§ 39. Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami 6R-Rz i 7R-Rz, ustala się: 
1) uprawy rolne z przewagą kompleksów uŊytków 

zielonych jako podstawowe przeznaczenie terenu; 
2) z uwzględnieniem przepisów szczególnych - bu-

dowę stawów i innych elementów zagospodaro-
wania terenu związanych z regulacją stosunków 
wodnych (np. budowę rowów odwadniających i 
nawadniających) jako przeznaczenie dopuszczal-
ne w obszarze przewidzianym do ochrony, mają-
cym znaczenie dla Wspólnoty PLH 100021 „Gra-
bia”; 

3) adaptację istniejącej indywidualnej zabudowy 
rekreacyjnej na terenie oznaczonym symbolem 
6R-Rz bez moŊliwoņci jej rozbudowy i zmiany 
funkcji na mieszkaniową jednorodzinną. 

§ 40. Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolem 8Lz, ustala się: 
1) zadrzewienia jako podstawowe i wyłączne prze-

znaczenie terenu; 
2) zachowanie dotychczasowego sposobu uŊytko-

wania i zagospodarowania jako siedlisk cennych 
dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty 
„Grabia”. 

§ 41. Dla terenów oznaczonych w planie 
symbolami: 36E i 37E ustala się urządzenia gospo-
darki elektroenergetycznej jako podstawowe i wy-
łączne przeznaczenie terenu. 

 
Rozdział 2 

Zasady ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

 
§ 42. Na obszarze objętym planem w grani-

cach wsi Barycz okreņla się elementy zagospodaro-
wania przestrzennego: 
1) wymagające ukształtowania – obejmujące tereny 

projektowanej zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z urządzeniami towarzyszącymi, ozna-
czone w planie symbolem 32MN, 34MN w cało-
ņci, tereny projektowanej zabudowy mieszkanio-
wo-usługowej oznaczone symbolem 35MN-U w 
całoņci i symbolami 28MN i 33MN – w przewaŊa-
jącej częņci; 

2) wymagające kontynuacji procesu kształtowania – 
obejmujące tereny o rozpoczętych procesach za-
budowy mieszkalnictwem jednorodzinnym, oz-
naczone symbolami: 20MN, 24MN, 25MN; 

3) wymagające uporządkowania i uzupełniania do-
tychczasowych funkcji, w szczególnoņci przy za-
chowaniu zasad odnoszących się do kształtowa-
nia krajobrazu kulturowego wsi, okreņlonych w § 
14, obejmujące tereny w znacznym stopniu zain-
westowane zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną, w częņci zabudową zagrodową i w częņci 

indywidualną zabudową rekreacyjną i mieszka-
niowo-usługową oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 9ML, 10MN, 
13MN, 17ML, 18ML, 19MN, 21MN-U oraz wszyst-
kie tereny zabudowy zagrodowej oznaczone 
symbolami RM, a takŊe tereny ciągów pieszo-
jezdnych oznaczone symbolami KDx; 

4) wymagające ograniczeń dla istniejącej i nowej 
zabudowy rekreacyjnej w obszarze proponowa-
nym do ochrony, mającym znaczenie dla Wspól-
noty, oznaczonym w planie symbolem 15ML; 

5) wymagające ochrony i zachowania dotychcza-
sowych funkcji i sposobu uŊytkowania – terenów 
otwartych w dolinie rzeki Grabi, oznaczonych 
symbolami 6R-Rz, 7R-Rz, 8Lz. 

§ 43. Sposób zagospodarowania i istniejące 
urządzenia młynarskie na terenie zespołu młynar-
skiego wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, 
przeznacza się do zachowania i ochrony konserwa-
torskiej. Warunki ewentualnego dopuszczenia roz-
biórki budynku i realizacji nowej zabudowy okreņlo-
ne są w ustaleniach szczegółowych dla terenu ozna-
czonego symbolem 14U2. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe – warunki zabudowy  
i zagospodarowania terenów 

 
§ 44. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN i 4MN, ustala 
się: 
1) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) obowiązuje zachowanie 25% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) ustala się zachowanie minimum 50% po-
wierzchni działki jako biologicznie czynnej, 

 c) powierzchnia zabudowy dla dopuszczalnej 
zabudowy usługowej nie moŊe przekraczać 
30% powierzchni zabudowy budynku miesz-
kalnego, 

 d) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
lub garaŊowych w ramach działki w minimal-
nej iloņci 1 miejsce na lokal mieszkalny, a w 
przypadku prowadzenia usługowej działalno-
ņci gospodarczej – min. 2 miejsca, 

 e) ustala się zakaz lokalizacji garaŊy i miejsc do 
parkowania dla samochodów cięŊarowych o 
noņnoņci powyŊej 3,5 ton nacisku na oņ, 

 f) na całym terenie zakazuje się stosowania pre-
fabrykowanych ogrodzeń Ŋelbetonowych typu 
słupowo-płytowego, 

 g) w granicach działek oznaczonych w okresie 
sporządzania niniejszego planu numerami 
geodezyjnymi: Nr Nr 237/2, 237/4, 238/2, 238/3, 
238/4 i 238/7 na terenie oznaczonym symbo-
lem 1MN, w granicach działek Nr Nr 256, 257, 
259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 270, 
271, 272 na terenie oznaczonym symbolem 
2MN i w granicach działek Nr Nr 277, 276, 279 
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na terenie oznaczonym symbolem 3MN obo-
wiązuje zachowanie istniejącego drzewostanu 
o charakterze leņnym na nie mniej niŊ 50% 
powierzchni kaŊdej działki, 

 h) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejącej drogi publicznej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1KDL oraz z ciągów 
pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami 
4KDx, 5KDx i 6KDx, 

 i) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków mieszkal-
nych i rekreacyjnych zgodnie z ustaleniami dla 
projektowanej zabudowy i spełnieniu warun-
ków w zakresie sposobu zagospodarowania 
działek okreņlonych w punkcie 1 niniejszego 
paragrafu, 

 b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejącej zabudowy mającej wpływ na wy-
gląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujedno-
licenie stolarki w ramach budynku; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków: 
  - mieszkalnych – 9,0 m w najwyŊszym punkcie 

kalenicy, ograniczenie wysokoņci do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŊytkowe, 

  - rekreacyjnych – 7,5 m do kalenicy, 
  - zabudowy gospodarczej i garaŊy: 1 kondy-

gnacja, 5 m do kalenicy, 
 c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i 

gospodarczo-garaŊowej w ramach jednego 
budynku, 

 d) dopuszczalna nieuciąŊliwa funkcja usługowa – 
wyłącznie w formie pomieszczeń wbudowa-
nych w bryłę budynku mieszkalnego bądň jako 
obiektu tworzącego z nim architektoniczną ca-
łoņć, 

 e) geometria dachów: 
  - budynków mieszkalnych: dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym (symetrycznym) 
kącie nachylenia połaci w przedziale 20-450, 

  - budynków gospodarczych i garaŊy – z po-
wtórzeniem jak w budynku mieszkalnym, 
jednak z kątem nachylenia połaci w przedzia-
le 15-350 i w przypadku sytuowania budynku 
przy granicy działki – z dopuszczeniem da-
chów jednospadowych, 

  - główny, obejmujący min. 50% długoņci ka-
lenicy, kierunek kalenicy dachów w budyn-
kach mieszkalnych – równoległy do drogi, z 
której odbywa się wjazd na działkę, 

 f) dopuszcza się usytuowanie budynków gospo-
darczych i garaŊy przy bocznych granicach 
działek tylko w sytuacjach, gdy szerokoņć fron-

tu tych działek jest równa lub mniejsza od 20 
m, 

 g) dopuszcza się sytuowanie budynków miesz-
kalnych przy granicy działki tylko w sytuacji, 
gdy szerokoņć działki jest równa lub mniejsza 
od 16 m, 

 h) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych (włącznie z dopusz-
czalnym przybudowaniem częņci usługowej) – 
14 m; 

4) warunki podziałów nieruchomoņci: 
 a) dopuszcza się podział terenów oznaczonych 

symbolem na działki według zasad przedsta-
wionych na rysunku planu i wówczas, gdy 
kaŊda wydzielona działka będzie spełniać łącz-
nie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki – 800 m2, 
  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 

wyznaczonej na rysunku planu drogi lub cią-
gu pieszo-jezdnego) – 18 m, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie wynosił od 750-1100, 

  - będzie zapewniona obsługa komunikacyjna z 
drogi publicznej lub przez ciąg pieszo-jezdny, 

  - przypadku wydzielania działek z dotychcza-
sowych gospodarstw rolniczych ustala się 
obowiązek zagwarantowania dojazdu do 
częņci uŊytkowanej rolniczo połoŊonej poza 
granicami planu, 

 b) wyŊej wymienione warunki nie dotyczą działek 
powstających w wyniku regulacji stanu praw-
nego, celem której nie jest wydzielenie działek 
budowlanych. 

§ 45. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 10MN, 11MN, 13MN, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenów: 

a) obowiązuje zachowanie 30% powierzchni 
działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

b) ustala się zachowanie minimum 40% po-
wierzchni działki jako biologicznie czynnej, 

 c) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
lub garaŊowych w ramach działki w minimal-
nej iloņci 1 miejsce na lokal mieszkalny, 

 d) ustala się zakaz lokalizacji garaŊy i miejsc do 
parkowania dla samochodów cięŊarowych o 
noņnoņci powyŊej 3,5 ton nacisku na oņ, 

 e) zakazuje się stosowania na całym terenie pre-
fabrykowanych ogrodzeń Ŋelbetonowych typu 
słupowo-płytowego, 

 f) usytuowanie kaŊdej inwestycji w strefie kra-
wędziowej doliny rzeki Grabi, stanowiącej te-
reny potencjalnie naraŊone na osuwanie się 
mas ziemnych, wymaga poprzedzenia szcze-
gółowym rozpoznaniem budowy geologicznej 
i ustalenia kategorii geotechnicznej warunków 
posadowienia z uwzględnieniem statecznoņci 
skarpy – zgodnie z odrębnymi przepisami. W 
przypadku koniecznoņci zabezpieczenia stabil-
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noņci skarpy, w projekcie budowlanym naleŊy 
przewidzieć sposób jej zabezpieczenia, 

 g) na działkach o szerokoņci frontu 16 m i mniej-
szej dopuszcza się lokalizację zabudowy 
mieszkaniowej w odległoņci nie mniejszej niŊ 
1,5 m od granicy z sąsiednią działką budowla-
ną lub bezpoņrednio przy granicy; zabudowę 
gospodarczą przy granicy dopuszcza się na 
działkach o szerokoņci frontu 20 m i mniejszej, 

 h) obsługę komunikacyjną zapewnia istniejąca 
droga publiczna oznaczona symbolem 2KDD, 

 i) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków mieszkal-
nych zgodnie z ustaleniami dla projektowanej 
zabudowy i spełnieniu warunków w zakresie 
sposobu zagospodarowania działek okreņlo-
nych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, 

 b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejącej zabudowy mającej wpływ na wy-
gląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujedno-
licenie stolarki w ramach budynku; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu obo-

wiązujące i nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków: 
  - mieszkalnych: 8,0 m w najwyŊszym punkcie 

kalenicy, ograniczenie wysokoņci do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŊytkowe, 

  - budynków gospodarczych i garaŊy: 1 kondy-
gnacja nadziemna, maksymalnie 4,5 m do 
kalenicy, 

 c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i 
gospodarczo-garaŊowej w ramach jednego 
budynku, 

 d) w przypadku realizacji wolnostojących budyn-
ków gospodarczych i garaŊy – obowiązuje 
ograniczenie ich powierzchni zabudowy do 40 
m2 łącznie, 

 e) geometria dachów: 
  - budynków mieszkalnych: dwuspadowe lub 

wielospadowe o kątach nachylenia połaci w 
przedziale 20-450, 

  - budynków gospodarczych i garaŊy – w na-
wiązaniu do budynku mieszkalnego, jednak z 
kątem nachylenia połaci w przedziale 15-350, 

 f) kalenice dachów – w przynajmniej 50% - rów-
noległe do drogi, z której odbywa się wjazd na 
działkę, 

g) dopuszcza się usytuowanie budynków gospo-
darczych i garaŊy przy bocznych granicach 
działek, 

h) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej bu-
dynków mieszkalnych – 16 m; 

4) warunki podziałów nieruchomoņci: ustala się  
 

zakaz podziałów wtórnych mających na celu wy-
dzielenie nowych działek budowlanych, dopusz-
cza się podziały mające na celu powiększenie nie-
ruchomoņci sąsiednich lub regulację istniejących 
granic. 

§ 46. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 19MN, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje zachowanie 25% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) ustala się zachowanie minimum 50% po-
wierzchni działki jako biologicznie czynnej, 

 c) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
lub garaŊowych w ramach działki w minimal-
nej iloņci 1 miejsce na lokal mieszkalny, a w 
przypadku prowadzenia usługowej działalno-
ņci gospodarczej – min. 2 miejsca, 

 d) ustala się zakaz lokalizacji garaŊy i miejsc do 
parkowania dla samochodów cięŊarowych o 
noņnoņci powyŊej 3,5 ton nacisku na oņ, 

 e) na całym terenie zakazuje się stosowania pre-
fabrykowanych ogrodzeń Ŋelbetonowych typu 
słupowo-płytowego, 

 f) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej: - z 
istniejącej drogi publicznej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 2KDD, 

 g) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków mieszkal-
nych, zgodnie z ustaleniami dla projektowanej 
zabudowy i spełnieniu warunków w zakresie 
sposobu zagospodarowania działek okreņlo-
nych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, 

 b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejącej zabudowy mającej wpływ na wy-
gląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujedno-
licenie stolarki w ramach budynku; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków: 
  - mieszkalnych: 8,0 m w najwyŊszym punkcie 

kalenicy, ograniczenie wysokoņci do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŊytkowe, 

  - zabudowy gospodarczej i garaŊy: 1 kondy-
gnacja, 4,5 m do kalenicy, 

c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i 
gospodarczo-garaŊowej w ramach jednego 
budynku, 

 d) dopuszczalna nieuciąŊliwa funkcja usługowa – 
wyłącznie w formie pomieszczeń wbudowa-
nych w bryłę budynku mieszkalnego, przy 
czym nie moŊe ona przekraczać 30% ich po-
wierzchni uŊytkowej, 
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e) geometria dachów: 
  - budynków mieszkalnych: dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym (symetrycznym) 
kącie nachylenia połaci w przedziale 20-450, 

  - budynków gospodarczych i garaŊy – z po-
wtórzeniem jak w budynku mieszkalnym, 
jednak z kątem nachylenia połaci w przedzia-
le 15-350 i w przypadku sytuowania budynku 
przy granicy działki – z dopuszczeniem da-
chów jednospadowych, 

  - główny kierunek kalenicy dachów w budyn-
kach mieszkalnych – równoległy do drogi, z 
której odbywa się wjazd na działkę, 

 f) dopuszcza się usytuowanie budynków gospo-
darczych i garaŊy przy bocznych granicach 
działek tylko w sytuacjach, gdy szerokoņć fron-
tu tych działek jest równa lub mniejsza od 20 
m, 

g) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej bu-
dynków mieszkalnych – 14 m; 

4) warunki podziału nieruchomoņci: 
 a) dopuszcza się wtórny podział terenów ozna-

czonych symbolem na działki według zasad 
przedstawionych na rysunku planu i wówczas, 
gdy kaŊda wydzielona działka będzie spełniać 
łącznie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki – 800 m2, 
  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 

wyznaczonej na rysunku planu drogi) – 18 m, 
  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 

podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak działki stanowiącej 
przedmiot podziału, 

  - będzie zapewniona obsługa komunikacyjna z 
dróg publicznych i ciągów pieszo-jezdnych, 
oznaczonych na rysunku planu, 

 b) wyŊej wymienione warunki nie dotyczą działek 
powstających w wyniku regulacji stanu praw-
nego, celem której nie jest wydzielenie działek 
budowlanych. 

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 20MN, 22MN, 24MN, 25MN i 
30MN, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje zachowanie 35% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) ustala się zachowanie minimum 30% po-
wierzchni działki jako biologicznie czynnej, 

 c) powierzchnia zabudowy dla dopuszczalnej 
zabudowy usługowej nie moŊe przekraczać 
50% powierzchni zabudowy budynku miesz-
kalnego, 

 d) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
lub garaŊowych w ramach działki w minimal-
nej iloņci 1 miejsce na lokal mieszkalny, a w 
przypadku prowadzenia usługowej działalno-
ņci gospodarczej – min. 2 miejsca, 

 e) ustala się zakaz lokalizacji garaŊy i miejsc do 
parkowania dla samochodów cięŊarowych o 
noņnoņci powyŊej 3,5 ton nacisku na oņ, 

 f) na całym terenie zakazuje się stosowania pre-
fabrykowanych ogrodzeń Ŋelbetonowych typu 
słupowo-płytowego, 

 g) dopuszcza się lokalizację zabudowy w odle-
głoņci nie mniejszej niŊ 1,5 m od granicy z są-
siednią działką budowlaną lub bezpoņrednio 
przy granicy, jeŊeli wymiary działki nie pozwa-
lają na zachowanie odległoņci wynikających z 
przepisów odrębnych, 

 h) na wąskich działkach o szerokoņci frontu 16 m 
i mniejszej dopuszcza się wznoszenie zarówno 
budynków mieszkalnych jak i gospodarczych 
oraz garaŊowych w granicy działki, z zacho-
waniem: 

  - wysokoņci jednej kondygnacji nadziemnej z 
moŊliwoņcią poddasza uŊytkowego, 

  - kształtu dachu dostosowanego do istniejącej 
sytuacji z uwzględnieniem warunków tech-
nicznych i przepisów odrębnych, 

  - usytuowania bezpoņrednio do ņciany bu-
dynku na sąsiedniej działce, 

 i) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - terenu o symbolu 20MN i 22MN: z dróg do-

jazdowych oznaczonych symbolami 2KDD i 
4KDD oraz dla terenu 20MN równieŊ z ciągu 
pieszo-jezdnego oznaczonego symbolem 
1KDx, 

  - terenu o symbolu 24MN: z dróg dojazdo-
wych oznaczonych symbolami 2KDD, 3KDD, 
4KDD i 5KDD, 

  - terenu o symbolu 25MN: z dróg dojazdo-
wych oznaczonych symbolami 2KDD, 3KDD i 
5KDD, 

  - terenu o symbolu 30MN: z drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem 6KDD oraz ciągu pie-
szo-jezdnego oznaczonego symbolem 7KDx, 

 j) obowiązują ustalenia dla konserwatorskiej 
strefy ochrony archeologicznej w granicach jej 
występowania, 

 k) obowiązują ograniczenia wynikające z prze-
biegu napowietrznych linii elektroenergetycz-
nych 15 kV; ograniczenia te nie obowiązują w 
przypadku przebudowy linii na kablową lub 
przeniesienia linii, 

 l) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków mieszkal-
nych zgodnie z ustaleniami dla projektowanej 
zabudowy i spełnieniu warunków w zakresie 
sposobu zagospodarowania działek okreņlo-
nych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, 

 b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie  
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istniejącej zabudowy mającej wpływ na wy-
gląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujedno-
licenie stolarki w ramach budynku; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków: 
  - mieszkalnych: 9,0 m do kalenicy, ogranicze-

nie wysokoņci do 2 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uŊytkowe, 

  - zabudowy gospodarczej, usługowej i garaŊy: 
1 kondygnacja 6,0 m do kalenicy, 

 c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i 
gospodarczo-garaŊowej w ramach jednego 
budynku, 

 d) dopuszczalna nieuciąŊliwa funkcja usługowa 
moŊe być realizowana zarówno w formie sa-
modzielnych budynków usługowych, jak i w 
lokalach wyodrębnionych w budynkach mie-
szkalnych, 

 e) geometria dachów: 
  - budynków mieszkalnych: dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym (symetrycznym) 
kącie nachylenia połaci w przedziale 20-450, 

  - budynków gospodarczych i garaŊy – z po-
wtórzeniem jak w budynku mieszkalnym, 
jednak z kątem nachylenia połaci w przedzia-
le 15-350 i w przypadku sytuowania budynku 
przy granicy działki – z dopuszczeniem da-
chów jednospadowych, 

  - dla budynków usługowych dopuszcza się 
dachy stanowiące powtórzenie geometrii 
dachu budynku mieszkalnego oraz dachy 
płaskie, 

  - główny kierunek kalenicy dachów w budyn-
kach mieszkalnych – równoległy do drogi, z 
której odbywa się wjazd na działkę, kalenice 
pozostałych budynków – dowolne, 

 f) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych – 14 m; 

4) warunki podziałów nieruchomoņci: 
 a) dopuszcza się podział terenów oznaczonych 

symbolem na działki według zasad przedsta-
wionych na rysunku planu i wówczas, gdy 
kaŊda wydzielona działka będzie spełniać łącz-
nie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, 
  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 

wyznaczonej na rysunku planu drogi) – 20 m, 
  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 

podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak działki stanowiącej 
przedmiot podziału, 

  - będzie zapewniona obsługa komunikacyjna z 
dróg publicznych lub ciągów pieszych ozna-
czonych na rysunku planu, 

 b) wyŊej wymienione warunki nie dotyczą działek 
powstających w wyniku regulacji stanu praw-
nego, celem której nie jest wydzielenie działek 
budowlanych. 

§ 48. Dla terenów oznaczonych symbolem 
27MN, 28MN i 32MN, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) obowiązuje zachowanie 25% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) ustala się zachowanie minimum 60% po-
wierzchni działki jako biologicznie czynnej, 
przy czym w granicach działek oznaczonych w 
okresie sporządzania niniejszego planu miej-
scowego numerami geodezyjnymi: Nr Nr 
361/3, 361/4, 542, 544, 549, 550, 546, 545, 552, 
555, 556, 561 i 562 połoŊonych w granicach te-
renu oznaczonego symbolem 27MN i w cało-
ņci na działkach połoŊonych w granicach tere-
nu oznaczonego symbolem 32MN – na min. 
50% powierzchni kaŊdej działki naleŊy pozo-
stawić dotychczasowy drzewostan o charakte-
rze leņnym, 

 c) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
lub garaŊowych w ramach działki w minimal-
nej iloņci 1 miejsce na lokal mieszkalny, 

 d) na całym terenie zakazuje się stosowania pre-
fabrykowanych ogrodzeń Ŋelbetonowych typu 
słupowo-płytowego oraz – z uwagi na leņny 
charakter terenów – zakazuje się stosowania 
podmurówki w ogrodzeniach, 

 e) ustala się zakaz zabudowy przy granicach dzia-
łek, 

 f) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej: 
  - terenu oznaczonego symbolem 28MN: z 

istniejącej drogi dojazdowej oznaczonej 
symbolem 5KDD, 

  - terenu oznaczonego symbolem 27MN: z 
dróg publicznych dojazdowych oznaczonych 
symbolami 3KDD, 5KDD, 6KDD oraz istnieją-
cych ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych 
symbolami 7KDx, 8KDx i 9KDx, 

  - terenu oznaczonego symbolem 32MN: z 
istniejącej drogi lokalnej oznaczonej symbo-
lem 1KDL oraz projektowanej drogi dojaz-
dowej oznaczonej symbolem 7KDD, 

 g) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4, 

 h) obowiązują ustalenia dotyczące obowiązków 
dla strefy ochrony archeologicznej, 

 i) dopuszczalna funkcja usługowa na terenach 
oznaczonych symbolami 27MN i 28MN – tylko 
w ramach budynków mieszkalnych o maksy-
malnej powierzchni uŊytkowej maksymalnie 
do 30% powierzchni uŊytkowej budynków; 

2) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków: 
  - mieszkalnych: 9,0 m w najwyŊszym punkcie 

kalenicy, ograniczenie wysokoņci do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŊytkowe, 
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  - rekreacji indywidualnej – do 2 kondygnacji 

nadziemnych, 7,5 m do kalenicy, 
  - zabudowy gospodarczej i garaŊy: 1 kondy-

gnacja, 4,5 m do kalenicy, 
 c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i 

gospodarczo-garaŊowej w ramach jednego 
budynku, 

 d) geometria dachów: 
  - budynków mieszkalnych i rekreacyjnych: 

dwuspadowe lub wielospadowe o równym 
(symetrycznym) kącie nachylenia połaci w 
przedziale 20-450, 

  - budynków gospodarczych i garaŊy – z po-
wtórzeniem jak w budynku mieszkalnym, 
jednak z kątem nachylenia połaci w przedzia-
le 15-350, 

  - główny kierunek kalenicy dachów w budyn-
kach mieszkalnych i rekreacyjnych – równo-
legły do drogi, z której odbywa się wjazd na 
działkę, dla budynków gospodarczo-garaŊo-
wych – prostopadle do drogi z wjazdem, 

 e) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych – 16 m, budynków 
rekreacyjnych – 10 m; 

3) warunki podziałów nieruchomoņci: zakaz wtór-
nych podziałów działek. Zakaz ten nie dotyczy sy-
tuacji, w której celem podziału jest regulacja ist-
niejącego stanu prawnego działek i ich powięk-
szenie. 

§ 49. Dla terenów oznaczonych symbolami 
33MN i 34MN, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje zachowanie 30% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) ustala się zachowanie minimum 40% po-
wierzchni działki jako biologicznie czynnej, 

 c) obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnych 
linii zabudowy, 

 d) na działkach o szerokoņci 16 m i mniejszej 
dopuszcza się usytuowanie zarówno budyn-
ków mieszkalnych jak i budynków gospodar-
czych w odległoņci 1,5 m od bocznych granic 
działek lub bezpoņrednio przy granicy działek, 

 e) powierzchnia zabudowy dla dopuszczalnej 
zabudowy usługowej nie moŊe przekraczać 
50% powierzchni zabudowy budynku miesz-
kalnego, 

 f) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
lub garaŊowych w ramach działki w minimal-
nej iloņci 1 miejsce na lokal mieszkalny, a w 
przypadku prowadzenia usługowej działalno-
ņci gospodarczej – min. 2 miejsca, 

 g) ustala się zakaz lokalizacji garaŊy i miejsc do 
parkowania dla samochodów cięŊarowych o 
noņnoņci powyŊej 3,5 ton nacisku na oņ, 

 h) na całym terenie zakazuje się stosowania pre-
fabrykowanych ogrodzeń Ŋelbetonowych typu 
słupowo-płytowego, 

 i) obowiązują ograniczenia wynikające z prze-
biegu przez teren napowietrznej linii elektro-
energetycznej 15 kV; linię tę wskazuje się do 
przeniesienia i w przypadku przebudowy linii - 
ograniczenia nie obowiązują, 

 j) obowiązują zasady obsługi komunikacyjnej z 
istniejącej drogi publicznej, oznaczonej na ry-
sunku planu symbolem 1KDL, istniejącej drogi 
dojazdowej oznaczonej symbolem 6KDD, pro-
jektowanych dróg dojazdowych oznaczonych 
symbolami 7KDD, 8KDD i 9KDD, 

 k) obowiązują ustalenia dla konserwatorskiej 
strefy ochrony archeologicznej w granicach jej 
występowania, 

 l) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków mieszkal-
nych zgodnie z ustaleniami dla projektowanej 
zabudowy i spełnieniu warunków w zakresie 
sposobu zagospodarowania działek okreņlo-
nych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, 

 b) w działalnoņci remontowej i w rozbudowie 
istniejącej zabudowy mającej wpływ na wy-
gląd zewnętrzny elewacji, obowiązuje ujedno-
licenie stolarki w ramach budynku; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków: 
  - mieszkalnych: 9,0 m w najwyŊszym punkcie 

kalenicy, ograniczenie wysokoņci do 2 kon-
dygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŊytkowe, 

  - zabudowy usługowej, gospodarczej i garaŊy: 
1 kondygnacja, 6,0 m do kalenicy, 

 c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i 
gospodarczo-garaŊowej w ramach jednego 
budynku, 

 d) dopuszczalna nieuciąŊliwa funkcja usługowa 
moŊe być realizowana zarówno w formie sa-
modzielnych budynków usługowych, jak i w 
lokalach wyodrębnionych w budynkach 
mieszkalnych, 

 e) geometria dachów: 
  - budynków mieszkalnych: dwuspadowe lub 

wielospadowe o równym (symetrycznym) 
kącie nachylenia połaci w przedziale 20-450, 

  - budynków gospodarczych i garaŊy – z po-
wtórzeniem jak w budynku mieszkalnym, 
jednak z kątem nachylenia połaci w przedzia-
le 15-350 i w przypadku sytuowania budynku 
przy granicy działki – z dopuszczeniem da-
chów jednospadowych, 

  - dla budynków usługowych dopuszcza się 
dachy stanowiące powtórzenie geometrii 
dachu budynku mieszkalnego oraz dachy  
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płaskie, 
  - główny kierunek kalenicy dachów w budyn-

kach mieszkalnych – prostopadły do bocz-
nych granic działek, kalenice pozostałych 
budynków – dowolne, 

 f) dopuszcza się usytuowanie budynków gospo-
darczych, garaŊy i budynków usługowych przy 
bocznych granicach działek tylko w sytu-
acjach, gdy szerokoņć frontu tych działek jest 
równa lub mniejsza od 20 m, 

 g) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych – 18 m; 

4) warunki podziałów nieruchomoņci: 
 a) dopuszcza się podział terenów oznaczonych 

symbolami na działki według zasad przedsta-
wionych na rysunku planu i wówczas, gdy 
kaŊda wydzielona działka będzie spełniać łącz-
nie następujące warunki: 

  - minimalna powierzchnia działki – 1000 m2, 
  - minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 

wyznaczonych na rysunku planu dróg) –  
20 m, 

  - kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego 
będzie taki sam jak działki stanowiącej 
przedmiot podziału, 

  - będzie zapewniona obsługa komunikacyjna z 
dróg publicznych oznaczonych na rysunku 
planu, 

 b) wyŊej wymienione warunki nie dotyczą działek 
powstających w wyniku regulacji stanu praw-
nego, celem której nie jest wydzielenie działek 
budowlanych. 

§ 50. Dla terenów oznaczonych symbolami 
21MN-U i 35MN-U, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje zachowanie 40% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) obowiązuje zachowanie minimum 30% po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

 c) obowiązuje zapewnienie w ramach działki 
miejsc parkingowych w liczbie min. 1 miejsce 
na kaŊde rozpoczęte 20 m2 powierzchni usłu-
gowej, 

 d) maksymalne proporcje powierzchni zabudo-
wy mieszkaniowej w stosunku do powierzchni 
zabudowanej funkcją usługową ustala się na 
1:1, 

 e) obowiązuje zakaz ogrodzeń wykonanych z 
prefabrykowanych elementów betonowych i 
Ŋelbetonowych, 

 f) dopuszcza się usytuowanie towarzyszącej 
zabudowy gospodarczej i zaplecza usługowe-
go przy bocznych granicach działki maksy-
malnie na 50% jej długoņci, 

 g) obsługa komunikacyjna: z istniejących dróg 
publicznych oznaczonych w planie symbolami 
2KDD, 4KDD i 6KDD, 

 h) obowiązują ustalenia dotyczące obowiązków 
dla strefy ochrony archeologicznej, 

 i) obowiązują zasady wyposaŊenia w urządzenia 
infrastruktury technicznej okreņlone w dziale II, 
rozdziale 4; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków zgodnie z 
ustaleniami dla projektowanej zabudowy i 
spełnieniu warunków w zakresie sposobu za-
gospodarowania działek okreņlonych w punk-
cie 1 niniejszego paragrafu, 

 b) w działalnoņci remontowej i rozbudowie ist-
niejącej zabudowy mieszkalnej mającej wpływ 
na wygląd zewnętrzny, obowiązuje ujednoli-
cenie stolarki w ramach budynku; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy 

wyznaczone na rysunku planu, 
 b) maksymalna wysokoņć: 
  - zabudowy mieszkaniowo-usługowej i/lub 

mieszkaniowej – 2 kondygnacje, maksymal-
nie 9 m do kalenicy, 

  - towarzyszącej zabudowy gospodarczo-gara-
Ŋowej stanowiącej zaplecze usług: 1 kondy-
gnacja, 6 m do kalenicy, 

  - odrębnych budynków usługowych – 2 kon-
dygnacje uŊytkowe, maksymalnie 8 m do ka-
lenicy, 

 c) geometria dachów: 
  - budynki mieszkalno-usługowe i/lub miesz-

kalne: dachy dwuspadowe lub wielospado-
we o kątach nachylenia połaci min. 200, 

  - dla zabudowy gospodarczo-garaŊowej: geo-
metria powtarzająca geometrię dachu bu-
dynku mieszkalnego lub mieszkalno-usłu-
gowego, dopuszcza się dach jednospadowy 
o kącie nachylenia połaci minimum 150, 

  - kierunek kalenicy prostopadły do bocznych 
granic działek, 

 d) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej: 
budynku mieszkalno-usługowego – maksy-
malnie 70% szerokoņci frontu działki; 

4) podziały nieruchomoņci: podziały wtórne do-
puszczalne w ramach własnoņci pod warunkiem 
spełnienia następujących warunków: 

 a) zapewnienia działkom powstałym wskutek 
podziału bezpoņredniego dostępu do drogi 
publicznej, 

 b) w przypadku wydzielenia działki wyłącznie 
mieszkaniowej - zachowania minimalnej po-
wierzchni działki – 1000 m2, a działki mieszka-
niowo-usługowej – min. 1200 m2, 

 c) zachowania dotychczasowego kąta linii po-
działu w stosunku do drogi publicznej, 

 d) zachowania 20 m jako minimalnej szerokoņci 
frontu działki. 

§ 51. Dla terenów oznaczonych symbolem 
9ML, 17ML i 18ML, ustala się: 
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1) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) obowiązuje 15% maksymalny wskaňnik po-

wierzchni zabudowy w granicach kaŊdej dział-
ki, a dla działek z istniejącą zabudową miesz-
kaniową jednorodzinną – 20%, 

 b) ustala się zachowanie minimum 75% po-
wierzchni działki jako biologicznie czynnej, a 
dla działek z istniejącą zabudową mieszkanio-
wą jednorodzinną – 60% powierzchni działki, 

 c) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
lub garaŊowych w ramach działki w minimal-
nej iloņci 1 miejsce na dom rekreacyjny i lokal 
mieszkalny, 

 d) na całym terenie obowiązuje zakaz dla stoso-
wania prefabrykowanych ogrodzeń Ŋelbeto-
nowych typu słupowo-płytowego, 

 e) usytuowanie kaŊdej inwestycji na terenie 
oznaczonym symbolem 9ML w strefie krawę-
dziowej doliny rzeki Grabi, stanowiącej tereny 
potencjalnie naraŊone na osuwanie się mas 
ziemnych, wymaga poprzedzenia szczegóło-
wym rozpoznaniem budowy geologicznej i 
ustalenia kategorii geotechnicznej warunków 
posadowienia z uwzględnieniem statecznoņci 
skarpy – zgodnie z odrębnymi przepisami. W 
przypadku koniecznoņci zabezpieczenia stabil-
noņci skarpy, w projekcie budowlanym naleŊy 
przewidzieć sposób jej zabezpieczenia, 

 f) obsługę komunikacyjną terenu zapewniają: 
  - terenu o symbolu 9ML - droga dojazdowa 

oznaczona symbolem 2KDD, 
  - terenu o symbolach 17ML i 18ML: istniejące 

ciągi pieszo-jezdne oznaczone symbolami 
1KDx, 2KDx i 3KDx, 

 g) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4, 

 h) zabudowę na działce naleŊy sytuować zgodnie 
z obowiązującymi lub nieprzekraczalnymi li-
niami zabudowy według rysunku planu; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków rekreacyj-
nych i mieszkalnych zgodnie z ustaleniami dla 
projektowanej zabudowy i spełnieniu warun-
ków w zakresie sposobu zagospodarowania 
działek okreņlonych w punkcie 1 niniejszego 
paragrafu, 

 b) w działalnoņci remontowej i przy rozbudowie 
istniejącej zabudowy mającej wpływ na wy-
gląd zewnętrzny obowiązuje ujednolicenie sto-
larki w ramach budynku; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków: 
  - rekreacyjnych – 7,5 m w najwyŊszym punk-

cie kalenicy, ograniczenie wysokoņci do 2  
 

kondygnacji, w tym poddasze uŊytkowe, 
  - gospodarczo-garaŊowych – 1 kondygnacja, 

maksymalnie 4,5 m do kalenicy, 
  - mieszkalnych – 8 m do kalenicy, 
 c) geometria dachów wszystkich budynków: 

dwuspadowe o kątach nachylenia połaci w 
przedziale 20-450. Kierunek kalenicy – prosto-
padły do drogi, z której odbywa się wjazd na 
działkę, 

 d) maksymalna powierzchnia zabudowy budyn-
ku rekreacyjnego 100 m2, budynku gospodar-
czo-garaŊowego – 40 m2, budynku mieszkal-
nego – 150 m2, 

 e) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej bu-
dynku rekreacyjnego – 10 m, budynku miesz-
kalnego – 12 m; 

4) warunki podziałów nieruchomoņci: obowiązuje 
zakaz podziałów wtórnych. Zakaz ten nie obowią-
zuje wobec podziałów nie mających na celu wy-
dzielenie nowych działek rekreacyjnych. 

§ 52. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 15ML, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje zachowanie 20% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) obowiązuje zachowanie minimum 70% po-
wierzchni biologicznie czynnej dla kaŊdej 
działki, 

 c) obowiązuje zakaz ogrodzeń wykonanych z 
prefabrykowanych elementów betonowych i 
Ŋelbetonowych, maksymalna wysokoņć ogro-
dzeń 180 cm, 

 d) obsługa komunikacyjna: z istniejącego ciągu 
pieszo-jezdnego, oznaczonego w planie sym-
bolem 3KDx, 

 e) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) warunki dla zabudowy istniejącej z moŊliwoņcią 
jej przebudowy: 

 a) adaptuje się istniejącą zabudowę rekreacyjną z 
moŊliwoņcią jej przebudowy pod warunkiem 
udowodnienia w toku postępowania w spra-
wie oceny oddziaływania na ņrodowisko, iŊ 
realizacja inwestycji – zgodnie z przepisami 
odrębnymi dla obszaru mającego znaczenie 
dla Wspólnoty – nie pogorszy stanu siedlisk, 
dla ochrony których planuje się utworzyć ob-
szar naturowy „Grabia”, 

 b) obowiązują linie zabudowy wyznaczone na 
rysunku planu, 

 c) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1 kondy-
gnacja nadziemna, maksymalnie 6,0 m do ka-
lenicy, 

 d) geometria dachów: dwuspadowe symetrycz-
ne, o kątach nachylenia połaci min. 200, 

 e) maksymalna szerokoņć elewacji frontowych –  
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8 m; 
3) warunki podziału nieruchomoņci: podział nieru-

chomoņci dopuszczalny pod warunkiem zacho-
wania łącznie następujących wymagań: 

 a) minimalna powierzchnia działki rekreacyjnej 
1200 m2, 

 b) szerokoņć frontu działki przylegającego do 
ciągu pieszo-jezdnego – 20 m, 

 c) kąt nachylenia linii podziału w stosunku do 
ciągu pieszo-jezdnego – w przedziale 75-1050. 

 d) wyŊej wymienione warunki nie dotyczą działek 
powstających w wyniku regulacji stanu praw-
nego, celem której nie jest wydzielenie działek 
rekreacyjnych; 

4) inne ustalenia: 
 a) obowiązują ograniczenia dla zabudowy okre-

ņlone w § 9 pkt 2, 3 i 4 dotyczące ustaleń w za-
kresie ochrony przyrody i krajobrazu, 

 b) z uwagi na połoŊenie terenu w granicach ob-
szaru naraŊonego na niebezpieczeństwo po-
wodzi – indywidualny sposób wykonania za-
bezpieczeń przed powodzią podlega uzgod-
nieniu z działającym z upowaŊnienia Marszał-
ka Województwa Łódzkiego Dyrektorem Wo-
jewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń 
Wodnych w Łodzi. 

§ 53. Dla terenów oznaczonych symbolami: 
12RM, 23RM, 29RM, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenów: 
 a) obowiązuje zachowanie 35% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) ustala się zachowanie minimum 30% po-
wierzchni działki jako powierzchni biologicznie 
czynnej, 

 c) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych 
lub garaŊowych w ramach działki w minimal-
nej iloņci 1 miejsce na lokal mieszkalny, 

 d) na całym terenie zakazuje się stosowania pre-
fabrykowanych ogrodzeń Ŋelbetonowych typu 
słupowo-płytowego, 

 e) zakazuje się lokalizowania nowych budynków 
inwentarskich do hodowli zwierząt gospodar-
skich o obsadzie powyŊej 40 DJP, 

 f) dla częņci terenu oznaczonego symbolem 
12RM połoŊonego w strefie krawędziowej do-
liny rzeki Grabi - usytuowanie kaŊdej inwesty-
cji wymaga poprzedzenia szczegółowym roz-
poznaniem budowy geologicznej i ustalenia 
kategorii geotechnicznej warunków posado-
wienia z uwzględnieniem statecznoņci skarpy 
– zgodnie z odrębnymi przepisami. W przy-
padku koniecznoņci zabezpieczenia stabilnoņci 
skarpy, w projekcie budowlanym naleŊy prze-
widzieć sposób jej zabezpieczenia, 

 g) obsługę komunikacyjną zapewniają istniejąca 
droga publiczna, lokalna oznaczona symbo-
lem: 1KDL i istniejące drogi dojazdowe ozna-
czone symbolami 2KDD, 3KDD i 4KDD, 

 h) obowiązują zasady wyposaŊenia terenu w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę lub 

nadbudowę istniejących budynków mieszkal-
nych i pozostałych budynków, urządzeń i bu-
dowli związanych z potrzebami zagrody rolni-
czej zgodnie z ustaleniami dla projektowanej 
zabudowy i spełnieniu warunków w zakresie 
sposobu zagospodarowania działek okreņlo-
nych w punkcie 1 niniejszego paragrafu, 

 b) w działalnoņci remontowej i rozbudowie ist-
niejącej zabudowy mieszkalnej mającej wpływ 
na wygląd zewnętrzny, obowiązuje ujednoli-
cenie stolarki w ramach budynku; 

3) warunki dla projektowanej zabudowy: 
 a) obowiązują ustalone na rysunku planu nie-

przekraczalne linie zabudowy, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków: 
  - mieszkalnych i związanych z dopuszczalną 

funkcją agroturystyczną – 9,0 m w najwyŊ-
szym punkcie kalenicy, ograniczenie wyso-
koņci do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 
poddasze uŊytkowe, 

  - gospodarczych i garaŊy: 1 kondygnacja, 6 m 
do kalenicy, 

  - rolniczych – maksymalnie do wysokoņci bu-
dynku mieszkalnego, a dla rolniczych urzą-
dzeń technologicznych (silosy) – 12 m, 

 c) dopuszcza się łączenie funkcji mieszkalnej i 
gospodarczo-garaŊowej w ramach jednego 
budynku, 

 d) dopuszczalna nieuciąŊliwa funkcja usługowa o 
maksymalnej powierzchni do 50% powierzch-
ni uŊytkowej budynku mieszkalnego – wyłącz-
nie w formie pomieszczeń wbudowanych w 
bryłę budynku mieszkalnego bądň jako obiek-
tu tworzącego z nim architektoniczną całoņć, 

 e) geometria dachów: 
  - budynków mieszkalnych i agroturystycz-

nych: dwuspadowe lub wielospadowe o ką-
tach nachylenia połaci w przedziale 20-450, 

  - budynków gospodarczych i garaŊy – w na-
wiązaniu do budynku mieszkalnego, jednak z 
dopuszczeniem jednospadowych o mini-
malnym kącie nachylenia połaci 150, 

  - dla zabudowy rolniczej – dowolne, 
  - główny kierunek kalenicy budynku mieszkal-

nego – równoległy do drogi, z której odbywa 
się wjazd na działkę, 

 f) dopuszcza się usytuowanie budynków gospo-
darczych i garaŊy przy bocznych granicach 
działek tylko w sytuacjach, gdy szerokoņć fron-
tu tych działek jest równa lub mniejsza od 20 
m, 

 g) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 
budynków mieszkalnych – 18 m; 

4) warunki podziałów nieruchomoņci: dopuszcza się  
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podział terenów oznaczonych symbolami w celu 
utworzenia nowego siedliska rolniczego wów-
czas, gdy kaŊda wydzielona działka będzie speł-
niać łącznie następujące warunki: 

 a) minimalna powierzchnia działki siedliskowej – 
1500 m2, 

 b) minimalna szerokoņć frontu działki (wzdłuŊ 
wyznaczonej na rysunku planu drogi) – 25 m 
dla działki siedliskowej, 

 c) kąt połoŊenia granic (powstałych w wyniku 
podziału) w stosunku do pasa drogowego bę-
dzie taki sam jak istniejących granic działki, 
która podlega podziałowi, 

 d) będzie zapewniona obsługa komunikacyjna z 
dróg publicznych, 

 e) warunki, o których mowa w punktach a-d nie 
mają zastosowania do podziałów, których ce-
lem nie jest wydzielanie odrębnych działek 
budowlanych, ale powiększenie działki są-
siedniej lub regulacja granic istniejących. 

§ 54. Dla terenu, oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 5U2, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje zachowanie 40% powierzchni 

działki jako maksymalny wskaňnik jej zabudo-
wy, 

 b) obowiązuje zachowanie minimum 40% po-
wierzchni biologicznie czynnej dla działki, 

 c) obowiązuje zapewnienie w ramach działki 
minimum 5 miejsc parkingowych, 

 d) obowiązuje zakaz ogrodzeń wykonanych z 
prefabrykowanych elementów betonowych i 
Ŋelbetonowych, 

 e) obsługa komunikacyjna: z istniejącej drogi 
publicznej, oznaczonej w planie symbolem 
1KDL, 

 f) obowiązują zasady wyposaŊenia terenu w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnie-

jącego budynku handlowego na warunkach: 
  - maksymalna wysokoņć – 2 kondygnacje 

nadziemne, do 10 m do kalenicy, 
  - dach dwuspadowy symetryczny o kątach 

nachylenia połaci w przedziale 20-45°, 
  - zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 
  - maksymalna szerokoņć elewacji frontowej 

15,0 m; 
3) warunki podziału nieruchomoņci: zakaz podziału 

wtórnego. 
§ 55. Dla terenu oznaczonego w planie sym-

bolem 26U1, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) obowiązuje zachowanie maksimum 30% po-

wierzchni zabudowy działki, 
 b) obowiązuje zachowanie minimum 50% po-

wierzchni biologicznie czynnej, 

 c) obowiązuje zakaz ogrodzeń wykonanych z 
prefabrykowanych elementów betonowych i 
Ŋelbetonowych, 

 d) obsługa komunikacyjna: z istniejących dróg 
publicznych oznaczonych w planie symbolami 
2KDD i 5KDD, 

 e) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo-
ne w dziale II, rozdziale 4; 

2) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę istnieją-
cej ņwietlicy wiejskiej na warunkach: 

  - maksymalna wysokoņć – 2 kondygnacje 
nadziemne, do 10 m do kalenicy, 

  - dach dwuspadowy symetryczny o kątach 
nachylenia połaci w przedziale 20-450, 

  - zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) warunki dla nowej zabudowy: 
 a) budynki usługowe: maksymalna wysokoņć 9 

m do kalenicy, zaņ dla budynków o dachach 
płaskich 8 m, 

 b) powierzchnia zabudowy dopuszczalnych do 
realizacji budynków gospodarczo-garaŊowych 
- maksymalnie do 60 m2 powierzchni zabudo-
wy, 

 c) wysokoņć zabudowy o funkcjach uzupełniają-
cych: 1 kondygnacja uŊytkowa, maksymalnie 6 
m do kalenicy, 

 d) geometria dachów: dwuspadowe symetrycz-
ne o kącie nachylenia połaci min. 150; 

4) podziały nieruchomoņci: dopuszcza się wydziele-
nie dwóch nowych działek usługowych, z dostę-
pem od obydwu dwóch publicznych, o szeroko-
ņciach frontu min. 25 m i kącie nachylenia linii 
podziału takiego jak obecna zachodnia granica 
nieruchomoņci. 

§ 56. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 14U2, ustala się: 
1) warunki zagospodarowania terenu: 
 a) przy zagospodarowaniu obydwu terenów 

oznaczonych symbolem 14U2 naleŊy je trak-
tować łącznie, gdyŊ obydwa stanowią zabyt-
kową zagrodę młynarską, 

 b) dla kaŊdej działki obowiązuje zachowanie 20% 
powierzchni działki w granicach terenu ozna-
czonego symbolem jako maksymalny wskaň-
nik jej zabudowy, 

 c) obowiązuje zachowanie minimum 40% po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

 d) obowiązuje zakaz ogrodzeń wykonanych z 
prefabrykowanych elementów betonowych i 
Ŋelbetonowych, maksymalna wysokoņć ogro-
dzeń 180 cm, 

 e) obsługa komunikacyjna: z istniejącej drogi 
publicznej oznaczonej w planie symbolem 
2KDD oraz z gminnej drogi dojazdowej we-
wnętrznej oznaczonej symbolem 1KDW, 

 f) obowiązują zasady wyposaŊenia terenów w 
urządzenia infrastruktury technicznej okreņlo- 
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ne w dziale II, rozdziale 4; 
2) warunki dla istniejącej zabudowy: 
 a) obowiązuje zachowanie i ochrona dotychcza-

sowej zabudowy wpisanej do gminnej ewi-
dencji zabytków jako zagroda młynarska, 

 b) ewentualna zmiana elewacji, przebudowa 
dachu, rozbudowa i przebudowa istniejących 
budynków jest dopuszczalna na warunkach 
okreņlonych przez WKZ, o które naleŊy wystą-
pić przed przystąpieniem do sporządzania pro-
jektu techniczno-budowlanego, 

 c) obowiązuje linia zabudowy wyznaczona na 
rysunku planu, 

 d) maksymalna wysokoņć zabudowy usługowej 
– 8,0 m do gzymsu i 10 m do kalenicy, ograni-
czenie wysokoņci do 2 kondygnacji nadziem-
nych, 

 e) maksymalna wysokoņć towarzyszącej zabu-
dowy gospodarczo-garaŊowej stanowiącej za-
plecze usług: 1 kondygnacja, 7 m do kalenicy, 

 f) maksymalna wysokoņć zabudowy mieszka-
niowej – 2 kondygnacje, w tym poddasze 
uŊytkowe, do 8 m do kalenicy, 

 g) geometria dachów: dwuspadowe symetrycz-
ne z zachowaniem dotychczasowego kąta na-
chylenia dachu i dotychczasowego kierunku 
kalenicy, 

 h) maksymalna szerokoņć elewacji frontowej: 
budynku usługowego – dotychczasowa, 

 i) ustala się zakaz ocieplania od zewnątrz muro-
wanej (cegła) obory; 

3) podziały nieruchomoņci: zakaz wtórnego podzia-
łu. 

§ 57. Dla terenu oznaczonego symbolem 6R-
Rz i 7R-Rz, ustala się: 
1) zachowanie istniejącego rolniczego, z przewagą 

trwałych uŊytków zielonych, zagospodarowania 
upraw rolnych; 

2) zakaz zabudowy z wyłączeniem budowy stawów 
słuŊących potrzebom gospodarstw rolnych i 
ogrodniczych; 

3) dopuszcza się remonty i poprawę standardu ist-
niejącej na terenie oznaczonym symbolem 6R-Rz 
zabudowy rekreacyjnej na dwóch działkach, bez 
moŊliwoņci powiększenia jej powierzchni zabu-
dowy i innych parametrów na warunkach: 

 a) zachowanie dotychczasowej wysokoņci, tj. 
około 3,5 mb do kalenicy, 

 b) zachowanie dotychczasowej elewacji fronto-
wej, 

 c) zachowanie dotychczasowej powierzchni za-
budowy, 

 d) zachowanie dotychczasowej geometrii da-
chów: dwuspadowe o koncie nachylenia poła-
ci około 15o; 

4) ustala się dla działek z istniejącą zabudową rekre-
acyjną warunki zagospodarowania terenu: 

 a) wskaňnik powierzchni zabudowy działki – do-
tychczasowy, tj. 8%, 

 b) udział powierzchni biologicznie czynnej – do-
tychczasowy, tj. 88% powierzchni działki, 

 c) obsługę komunikacyjną zapewnia ciąg pieszo-
jezdny, oznaczony symbolem 4KDx, 

 d) obowiązuje zakaz ogrodzeń wykonanych z 
prefabrykowanych elementów betonowych i 
Ŋelbetonowych; 

5) dopuszcza się podziały nieruchomoņci rolnych na 
zasadach wynikających z przepisów odrębnych, a 
dla działek z istniejącą zabudową rekreacyjną 
ustala się zakaz podziałów wtórnych; 

6) obowiązuje zachowanie dostępu do rzeki, co 
oznacza zakaz grodzenia terenu. 

§ 58. Dla terenu oznaczonego symbolem 8Lz, 
ustala się: 
 a) zachowanie i ochronę istniejących siedlisk 

oraz zadrzewienia jako obudowy biologicznej 
fragmentów rzeki Grabi, 

 b) zakaz zabudowy i grodzenia terenu. 
§ 59. Dla terenu oznaczonego symbolem 

16ZN, ustala się: 
1) zachowanie istniejącego uŊytkowania terenu z 

zakazem jego zabudowy; 
2) zachowanie istniejącego stawu; 
3) adaptuje się dotychczasowe ogrodzenie terenu 

siatką bez stosowania podmurówki lub dopusz-
cza się wymianę tego ogrodzenia na tradycyjne 
ogrodzenie drewniane; 

4) obsługę komunikacyjną terenu zapewnia ciąg 
pieszo-jezdny oznaczony symbolem 3KDx; 

5) zakaz podziałów wtórnych. 
§ 60. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 31ZL, ustala się: 
1) zachowanie istniejącego kompleksu leņnego; 
2) zakaz zabudowy za wyjątkiem obiektów i urzą-

dzeń związanych z potrzebami gospodarki leņnej; 
3) podziały nieruchomoņci dopuszczalne na zasa-

dach wynikających z przepisów odrębnych; 
4) zakaz grodzenia terenu. 

§ 61. Dla terenu oznaczonego symbolami 36E 
i 37E, ustala się: 
1) zachowanie nasłupowych stacji transformatoro-

wych 15/0,4 kV z moŊliwoņcią przebudowy na wa-
runkach uzgodnionych z właņciwym zakładem 
energetycznym; 

2) obsługę komunikacyjną stacji zapewniają drogi 
istniejące oznaczone symbolami 2KDD i 1KDL. 

§ 62. Dla terenów komunikacji oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1KDL i symbolami 
2KDD-9KDD, ustala się: 
1) szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

2) realizację drogi publicznej klasy lokalnej o szero-
koņci w liniach rozgraniczających minimum 12,0 
m dla terenu o symbolu 1KDL; 

3) realizację dróg publicznych klasy dojazdowej o 
szerokoņci korytarza w liniach rozgraniczających 
minimum 10,0 m dla terenów o symbolach 2KDD  
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- 9KDD; 
4) moŊliwoņć lokalizacji sieci infrastruktury tech-

nicznej na warunkach okreņlonych w przepisach 
odrębnych i uzgodnionych z zarządcą drogi; 

5) pełnienie funkcji pieszego szlaku turystycznego 
„Młynów nad Grabią” odcinka drogi o symbolu 
1KDL i drogi 2KDD w całoņci; 

6) pełnienie funkcji samochodowego szlaku tury-
stycznego przez drogę oznaczoną symbolem 
1KDL. 

§ 63. Dla terenów komunikacji, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1KDx-9KDx, ustala się: 
1) szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

2) realizację ciągów pieszo-jezdnych o szerokoņci w 
liniach rozgraniczających 5,0-10,0 m; 

3) moŊliwoņć lokalizacji sieci infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okreņlonych w przepisach 
odrębnych i uzgodnionych z zarządcą tych tere-
nów; 

4) pełnienie funkcji szlaku turystycznego „Młynów 
nad Grabią” odcinka ciągu o symbolu 3KDx. 

§ 64. Dla terenów komunikacji, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1KDW, ustala się: 
1) zachowanie dotychczasowych parametrów i na-

wierzchni drogi; 
2) pełnienie funkcji szlaku turystycznego „Młynów 

nad Grabią” na odcinku przy młynie. 
 

DZIAŁ VI 
Przepisy końcowe 

 
§ 65. Ustala się jednorazową opłatę z tytułu 

wzrostu wartoņci nieruchomoņci, płatną w przypad-
ku zbycia tej nieruchomoņci: 
1) dla terenów oznaczonych symbolami: 
 a) 34MN i 35MN-U w całoņci - 30%, 

 b) 32MN i 33MN w częņci obejmującej nowe 
działki budowlane powstałe po podziale do-
tychczasowych nieruchomoņci - 30%, 

 c) 21MN-U - 10%, 
 d) pozostałych terenów oznaczonych symbolami 

MN, RM, ML, U1, U2 - 0,1%, 
 e) terenów komunikacji oznaczonych symbolami 

7KDD, 8KDD i 9KDD - 1%; 
2) nie ustala się stawki procentowej dla terenów w 

całoņci stanowiących własnoņć gminy oraz tere-
nów, dla których nie następuje wzrost wartoņci 
nieruchomoņci:  

 a) terenów komunikacji w zakresie istniejących 
dróg gminnych o symbolach 1KDL, 2KDD, 
3KDD, 4 KDD, 5KDD, 6KDD oraz wszystkich 
ciągów pieszo-jezdnych o symbolach 1KDx - 
9KDx, 

 b) terenów zieleni nieurządzonej oznaczonych 
symbolem ZN, 

 c) terenów upraw rolnych oznaczonych symbo-
lem R-Rz, 

 d) terenów leņnych oznaczonych symbolem ZL, 
 e) terenów zadrzewień oznaczonych symbolem 

Lz, 
 f) terenów elektroenergetyki oznaczonych sym-

bolem E. 
§ 66. Wykonanie uchwały powierza się Wój-

towi Gminy Dobroń. 
§ 67. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 
 
 

   Przewodniczący Rady 
Gminy w Dobroniu: 

Tomasz Kania 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr IX/46/2011 
Rady Gminy w Dobroniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr IX/46/2011 
Rady Gminy w Dobroniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU  

WNIESIONYCH PODCZAS WYŁOŉENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU 
 

Projekt miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego dla obszaru częņci sołectwa 
Barycz był przedmiotem wyłoŊenia do publicznego 
wglądu dwukrotnie:  

- w dniach od 9 do 30 wrzeņnia 2010 r. z moŊ-
liwoņcią wnoszenia uwag do 14 paňdzierni-
ka 2010 r., 

- w dniach od 22 marca do 12 kwietnia 2011 r. 
z moŊliwoņcią wnoszenia uwag do 26 kwiet-
nia 2011 r. Do projektu planu podczas pier-
wszego wyłoŊenia zostało wniesionych 11 
uwag. 
1. Pani Barbara Ochmańska w uwadze 

wniesionej w dniu 5 paňdziernika 2010 r. wniosła o 
przeznaczenie jej działki Nr 677 pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. Rozstrzygnięcie: 
Działka Nr 677 leŊy w kompleksie innych działek o 
funkcji i zabudowie rekreacyjnej, które są obsługi-
wane komunikacyjnie przez drogi dojazdowe o 
szerokoņci 4-5 m. Drogi te mogą pełnić wyłącznie 
rolę ciągów pieszo-jezdnych, bowiem – z uwagi na 
dotychczasowe zainwestowanie i uwarunkowania 
terenowe - nie ma moŊliwoņci ich poszerzenia do 
parametrów dróg publicznych. Obecnie działka jest 
uŊytkowana tylko w sezonie letnim i nie powinna 
zmieniać dotychczasowego przeznaczenia, tym 
bardziej, Ŋe po przybliŊeniu do tej częņci wsi prze-
biegu korytarza projektowanej drogi ekspresowej 
S-8 (odległoņć ta wynosi zaledwie 86 m) nie będzie 
w przyszłoņci korzystnych warunków dla funkcji 
mieszkaniowej w okresie całorocznym. Rozstrzy-
gnięcie jest negatywne. 

2. Pan Krzysztof Ropenga w uwadze wnie-
sionej w dniu 7 paňdziernika 2010 r. wniósł o zmia-
nę ustaleń planu w zakresie dotyczącym elektrowni 
wiatrowych. Proponuje zastąpić zakaz realizacji 
elektrowni wiatrowych zakazem tych budowli o 
wysokoņci powyŊej 50 m. Wnosi teŊ o skorygowa-
nie zapisu projektu planu zawierającego ogranicze-
nia w zakresie wysokoņci zabudowy w związku z 
lotniskiem wojskowym „Łask”. Rozstrzygnięcie: 
Uwaga odnosząca się do ograniczeń wysokoņci 
zabudowy w związku z lotniskiem Łask” została 
uŊyta w projekcie planu zgodnie z wnioskiem Wo-
jewódzkiego Sztabu Wojskowego i w takiej wersji 
projekt planu został przez ten organ uzgodniony. Z 
kolei zakaz dotyczący elektrowni wiatrowych – z 
uwagi na specyficzne zasady ochrony krajobrazu 
kulturowego wsi nie powinien zostać wycofywany i 
korygowany. Uwagi zatem nie mogą zostać 
uwzględnione. 

3. Pan Witold Długosz w uwadze wniesionej 
w dniu 11 paňdziernika 2010 r. wniósł o przypisanie 
ustaleń dotyczących przeznaczenia pod zabudowę 
mieszkaniowo-usługową całej działki Nr 334/2 oraz 
zmianę proporcji zabudowy usługowej na trzykrot-
nie przewyŊszającą powierzchnię zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej na tejŊe działce. Rozstrzy-
gnięcie: Uwagi nie moŊna uwzględnić, bowiem nie 
byłoby moŊliwym zachowanie zgodnoņci z obowią-
zującym studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego gminy Dobroń, gdzie 
teren jest przeznaczony pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną. Przeznaczenie całej działki 
pod zabudowę mieszkaniowo-usługową o znacznej 
powierzchni zabudowy byłoby elementem sprzecz-
nym ze studium oraz dysharmonijnym wobec za-
budowy o funkcji mieszkaniowej. Obecne ustalenie 
planu i uznanie proporcji zabudowy mieszkaniowej 
i usługowej jak 1:1 jest wynikiem w częņci pozy-
tywnego rozpatrzenia wniosku zainteresowanego 
złoŊonego po zawiadomieniu o przystąpieniu do 
sporządzania planu miejscowego. Nie moŊe być 
jednak rozstrzygnięte pozytywnie na dalszym etapie 
sporządzania planu. 

4. Pani Ewa Młynarczyk w uwadze wniesio-
nej w dniu 11 paňdziernika 2010 r. nie zgadza się na 
poprowadzenie przez jej działkę Nr 336 projektowa-
nej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 8KDD. 
Rozstrzygnięcie: Uwaga moŊe być uwzględniona. 
Projekt planu naleŊy skorygować i przyjmując prze-
znaczenie pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinna pozostawić działkę z moŊliwoņcią zabudowy 
tylko z istniejących dróg publicznych. Rozstrzygnię-
cie jest pozytywne. 

5. Pan Andrzej Moliński w uwadze wniesio-
nej w dniu 11 paňdziernika stwierdza, Ŋe nie zgadza 
się na poprowadzenie przez jego działkę Nr 335/2 
projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej sym-
bolem 8KDD. Rozstrzygnięcie: Uwaga moŊe być 
uwzględniona. Projekt planu naleŊy skorygować i 
przyjmując przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinna pozostawić działkę z moŊli-
woņcią zabudowy tylko z istniejących dróg publicz-
nych. Rozstrzygnięcie jest pozytywne. 

6. Pan Tomasz Robak w uwadze wniesionej 
w dniu 12 paňdziernika 2010 r. nie zgadza się na 
poprowadzenie przez jego działkę Nr 335/1 projek-
towanej drogi dojazdowej oznaczonej symbolem 
8KDD. Rozstrzygnięcie: Uwaga moŊe być uwzględ-
niona. Projekt planu naleŊy skorygować i przyjmu-
jąc przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową  
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jednorodzinną pozostawić działkę z moŊliwoņcią 
zabudowy tylko z istniejących dróg publicznych.. 
Rozstrzygnięcie jest pozytywne. 

7. Pani Bogusława Ņmieszkowicz w uwadze 
wniesionej w dniu 12 paňdziernika 2010 r. nie zga-
dza się na poprowadzenie przez jej działkę Nr 335/3 
projektowanej drogi dojazdowej oznaczonej sym-
bolem 8KDD. Rozstrzygnięcie: Uwaga moŊe być 
uwzględniona. Projekt planu naleŊy skorygować i 
przyjmując przeznaczenie pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną pozostawić działkę z moŊli-
woņcią zabudowy tylko z istniejących dróg publicz-
nych. Rozstrzygnięcie jest pozytywne. 

8. Pan Mirosław Ņmieciński, Pani Katarzyna 
Ņmiecińska w uwadze wniesionej w dniu 12 paň-
dziernika 2010 r. przypominają, Ŋe po zawiadomie-
niu o przystąpieniu do sporządzania planu miej-
scowego wnosili o przeznaczenie całej działki leņnej 
Nr 339 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną. Skoro nie jest to moŊliwe z uwagi na niezgod-
noņć ze studium, to wnoszą o powiększenie działki 
budowlanej do jej południowej granicy tak, by mo-
gli odsunąć się zabudową w głąb lasu, dalej od 
drogi publicznej. Rozstrzygnięcie: Uwaga nie moŊe 
być uwzględniona. Działka Nr 339 jest w całoņci 
działką leņną i nie ma uzasadnienia do zwiększenia 
jej częņci przeznaczonej pod zabudowę. Uzyskano 
zgodę Marszałka Województwa Łódzkiego na prze-
znaczenie gruntów leņnych na cele nieleņne dla 
powierzchni 1200 m2 i nie ma podstaw do kolejne-
go wniosku na dalsze wylesienie. Rozstrzygnięcie 
jest więc negatywne. 

9. Pan Piotr Kosicki w uwadze wniesionej w 
dniu 18 paňdziernika 2010 r. wnosi o przeznaczenie 
działki Nr 502/2 pod zabudowę rekreacyjną. Roz-
strzygnięcie: Uwaga nie moŊe być rozpatrzona, 
poniewaŊ działka Nr 502/2 jest połoŊona poza gra-
nicą obszaru objętego planem miejscowym. 

10. Pani Klaudia Kosicka w uwadze wnie-
sionej w dniu 18 paňdziernika 2010 r. (po terminie, 
ale rozpatrzono z uwagi na korespondencję drogą 
pocztową) nie zgadza się z projektem planu w za-
kresie ustaleń dotyczących działki Nr 324/1. W pro-
jekcie planu działka jest oznaczona symbolem 15ZN, 
leŊy w granicach obszaru proponowanego do 
ochrony specjalnej Natura 2000, i ustalono dla niej 
zakaz nowej zabudowy, zaņ zabudowę dotychczaso-
wą (zespół starych, nieuŊytkowanych od ponad 20 
lat, domków rekreacyjnych w ramach zakładowego 
oņrodka wypoczynkowego) projekt planu przezna-
czył do likwidacji. Teren jest uzbrojony, wywyŊszony 
i nie naraŊony na niebezpieczeństwo powodzi. Wno-
si o utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia 
terenu pod wypoczynek zbiorowy lub o zabudowę 
rekreacji indywidualnej. Rozstrzygnięcie: Uwaga 
moŊe być uwzględniona, jednak naleŊy uzyskać po-
nowne uzgodnienie skorygowanego projektu planu 
od Regionalnego Dyrektora Ochrony Ņrodowiska w 
zakresie ochrony przyrody oraz opinię Wojewódz-
kiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w 

zakresie sposobów ochrony przed powodzią. Roz-
strzygnięcie jest pozytywne, bowiem skorygowany 
projekt plan uzyskał stosowne stanowiska ww. or-
ganów administracji publicznej. 

11. Pan Janusz Kosicki w uwadze wniesio-
nej w dniu 18 paňdziernika 2010 r. (po terminie, ale 
rozpatrzono z uwagi na korespondencję drogą 
pocztową) nie zgadza się z projektem planu w za-
kresie ustaleń dotyczących jego działki Nr 323 leŊą-
cej na terenie oznaczonym symbolem 15ZN. W 
projekcie planu ustalono zakaz zabudowy z uwagi 
na połoŊenie terenu tuŊ przy rzece Grabi, na terenie 
naraŊonym na niebezpieczeństwo powodzi (wyso-
koņć ponad ņredni poziom wody w rzece mniejszy 
niŊ 1 m). Na działce istnieje staw hodowlany, dział-
ka jest ogrodzona, monitorowana i doprowadzona 
energia i woda z sieci wodociągowej. Wnosi o prze-
znaczenie działki na cele rekreacyjno-budowlane. 
Rozstrzygnięcie: Uwaga nie moŊe być uwzględnio-
na. Zgodnie z materiałami przekazanymi gminie z 
planu zagospodarowania przestrzennego woje-
wództwa łódzkiego, jest to teren zagroŊenia powo-
dziowego wodą 1%. W związku z powyŊszym, 
zgodnie z przepisami ustawy Prawo wodne, nowa 
zabudowa w tym obszarze nie jest dopuszczalna. 
Rozstrzygnięcie jest negatywne. 

Do projektu planu podczas ponownego wy-
łoŊenia zostało wniesionych 7 uwag, z których 4 nie 
podlegają rozpatrzeniu, bowiem dotyczą terenu 
połoŊonego poza granicami obszaru objętego pla-
nem miejscowym. Są to uwagi:  
1. Pani Kamila Mosińska (uwaga dotyczy działki Nr 

577 w Baryczy). 
2. Państwo Władysław i Leonarda Urbuņ (uwaga 

dotyczy działki Nr 576 w Baryczy). 
3. Pani Marianna Szkudlarek (uwaga dotyczy dział-

ki Nr 428 w Baryczy). 
4. Pani Krystyna Kosińska (uwaga dotyczy działki 

Nr 579 w Baryczy).  
Uwagi dotyczące obszaru objętego projek-

tem planu wnieņli: 
1. Pan Mirosław Omieciński i Pani Katarzyna 

Omiecińska w uwadze wniesionej w dniu 4 kwiet-
nia 2011 r. wnieņli ponownie o powiększenie częņci 
działki leņnej Nr 339 przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. UwaŊają, Ŋe po-
wierzchnia 1200 m2 jest dla nich zbyt mała, bowiem 
chcą się odsunąć z zabudową mieszkaniową w głąb 
działki. Rozstrzygnięcie:. Nadal nie ma merytorycz-
nego uzasadnienia do ponownego wnioskowania 
przez Wójta Gminy o zwiększenie leņnej po-
wierzchni działki z przeznaczeniem pod zabudowę 
mieszkaniową. Jest zachowana zgodnoņć ze stu-
dium, zaņ ewentualne zwiększenie powierzchni 
nieleņnej byłoby sprzeczne ze studium. W tej spra-
wie wypowiedziała się negatywnie w dniu 13 
kwietnia 2011 r. Komisja Rolnictwa i Ochrony Ņro-
dowiska Rady Gminy w Dobroniu podejmując w tej 
sprawie opinię Nr 3/2/1011 oraz Komisja Rozwoju 
Gospodarczego, BudŊetu i Przestrzegania Prawa 
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Rady Gminy w Dobroniu w dniu 20 kwietnia 2011 r. 
podejmując opinię Nr 5/3/2011. Rozstrzygnięcie jest 
negatywne. 

2. Pan Janusz Kosicki w uwadze wniesionej 
w dniu 11 maja 2011 r., a więc 15 dni po upływie 
terminu przewidzianego na wnoszenie uwag, nadal 
wnosi o pozytywne rozpatrzenie jego wniosku do-
tyczącego przeznaczenia działki Nr 323 na cele re-
kreacyjno-budowlane. Nie zgadza się z oceną orga-
nu sporządzającego plan miejscowy, Ŋe działka jest 
w całoņci naraŊona na niebezpieczeństwo powodzi 
wodą 1% Rozstrzygnięcie: Nie zmieniły się uwarun-
kowania związane z niezakwalifikowaniem działki 
Nr 323 pod zabudowę rekreacyjną, bowiem cała 
działka jest połoŊona w dolinie rzeki Grabi, w ob-
szarze przewidzianym do objęcia ochroną specjalna 
Natura 2000 i jest to obszar, na którym występuje 
ryzyko wystąpienia powodzi (obszar naraŊony na 

niebezpieczeństwo powodzi). Rozstrzygnięcie jest 
negatywne. 

3. Pani Agnieszka Wrończyk w uwadze 
wniesionej w dniu 12 kwietnia 2011 r. wnosi o prze-
znaczenie działki Nr 273 pod zabudowę mieszka-
niową jednorodzinną. Rozstrzygnięcie: Uwaga jest 
bezprzedmiotowa, bowiem w projekcie planu wyło-
Ŋonym do publicznego wglądu działka jest juŊ prze-
znaczona pod zabudowę mieszkaniową jednoro-
dzinną (symbol 2MN na rysunku planu). W tej sytu-
acji brak rozstrzygnięcia. 

Na podstawie 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 
póňn. zmianami) Rada Gminy w Dobroniu potwier-
dza słusznoņć toŊsamych rozstrzygnięć podjętych 
wczeņniej przez Wójta Gminy po dwukrotnym wy-
łoŊeniu projektu planu do publicznego wglądu. 

 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr IX/46/2011 
Rady Gminy w Dobroniu 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Na podstawie 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 
póňn. zmianami) Rada Gminy w Dobroniu stwier-
dza, Ŋe w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru częņci sołectwa Barycz 
przewiduje się realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej naleŊących do zadań wła-
snych gminy i okreņla się sposób ich realizacji oraz 
zasady finansowania. Jest to: 

1. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągo-
wej o odcinek długoņci około 1800 mb realizowa-
nej w liniach rozgraniczających istniejących i pro-
jektowanych dróg gminnych - inwestycja realizo-
wana sposobem gospodarczym ze ņrodków wła-
snych gminy w terminie zaleŊnym od faktycznych 
potrzeb związanych z realizacją zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej w tej wsi. Realizacja jed-
nostkami wykonawczymi wyłonionymi w drodze 
przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach pu- 

blicznych. 
2. Budowa gminnej sieci kanalizacji sani-

tarnej w przypadku zaistnienia moŊliwoņci odpro-
wadzenia ņcieków do kanalizacji sanitarnej na 
przedłuŊeniu sieci ze wsi Ostrówek, gmina Łask z 
wykorzystaniem oczyszczalni ņcieków w Łasku. Z 
uwagi na trudny do okreņlenia termin ewentualnej 
realizacji – przyjęto do planu indywidualne sposo-
by odprowadzania i neutralizacji ņcieków byto-
wych, nie obciąŊające budŊetu gminy. 

3. Wykup gruntów i budowa nowych dróg 
dojazdowych o długoņci 400 mb i szerokoņci kory-
tarza w liniach rozgraniczających 10 m - inwestycje 
realizowane sposobem gospodarczym ze ņrodków 
własnych gminy w terminie zaleŊnym od faktycz-
nych potrzeb związanych z realizacją zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w tej wsi. Realizacja 
jednostkami wykonawczymi wyłonionymi w dro-
dze przetargu, zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych. 
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UCHWAŁA NR 48/VIII/11 RADY MIEJSKIEJ W PAJĘCZNIE 

  
 z dnia 27 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla obszaru farmy wiatrowej zlokalizowanej na obszarze gminy Pajęczno 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 


