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UCHWAŁA NR 59/11 RADY GMINY DALIKÓW 

  
 z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

dla części sołectwa Domaniew 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, 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, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 118, 
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 40, poz. 230, 
Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, 
poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz.U. 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 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. 

Nr 32, poz. 159), w związku z uchwałą Nr 154/08 Ra-
dy Gminy Dalików z dnia 25 listopada 2008 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla czĉņci 
sołectwa Domaniew, Rada Gminy Dalików, po stwier-
dzeniu zgodnoņci z ustaleniami obowiązującego stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Dalików, zatwierdzonego 
uchwałą Nr 237/10 Rady Gminy Dalików z dnia 26 
maja 2010 r. w sprawie zatwierdzenia „Zmiany Stu-
dium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Gminy Dalików” uchwala, co 
nastĉpuje: 

 
DZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 
 

Rozdział 1 
 
§ 1. 1. Uchwala siĉ miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego dla czĉņci sołectwa Do-
maniew w gminie Dalików zwany dalej planem, 
składający siĉ z: 
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1) czĉņci tekstowej planu stanowiącej treņć uchwały; 
2) czĉņci graficznej, na którą składa siĉ rysunek pla-

nu w skali 1:1.000, bĉdący integralnym załączni-
kiem graficznym Nr 1 do uchwały; 

3) rozstrzygniĉcia dotyczącego sposobu rozpatrze-
nia uwag zgłoszonych do projektu planu, bĉdą-
cego integralnym załącznikiem Nr 2 do uchwały; 

4) rozstrzygniĉcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, bĉdącego inte-
gralnym załącznikiem Nr 3 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
okreņlone uchwałą Nr 154/08 Rady Gminy Dalików z 
dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzania miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla czĉņci sołectwa Domaniew, po-
kazano na rysunku planu w skali 1:1.000, stanowią-
cym załącznik graficzny Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego jest: 
1) ustalenie zasad udostĉpniania terenów pod za-

budowĉ mieszkaniową, usługową oraz powiĉk-
szenie terenu cmentarza umoŊliwiających prze-
strzenny rozwój wsi Domaniew z uwzglĉdnie-
niem rozwoju zrównowaŊonego; 

2) poprawĉ ładu przestrzennego poprzez ņwiadome 
kształtowanie przestrzeni terenów wiejskich, 
szczególnie wzdłuŊ ciągów komunikacyjnych oraz 
uporządkowanie zagospodarowania przestrzen-
nego i nadanie nowych form przestrzennych przy 
minimalizacji sytuacji kolizyjnych, wynikających z 
przeznaczenia terenów dla róŊnych funkcji. 

§ 3. 1. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa 
o: 
1) planie - naleŊy przez to rozumieć ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla czĉņci sołectwa Domaniew w gminie Dali-
ków stanowiące przepisy gminne; 

2) uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałĉ Rady Gminy Dalików, o ile z treņci prze-
pisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć ustale-
nia graficzne, oznaczone na rysunku w skali 
1:1.000, bĉdącym integralnym załącznikiem gra-
ficznym Nr 1 do niniejszej uchwały; 

4) obszarze planu - naleŊy przez to rozumieć obszar 
okreņlony na załączniku graficznym granicami 
zgodnie z § 1; 

5) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granicĉ pomiĉdzy terenami o róŊnym przeznacze-
niu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 

6) terenie - naleŊy przez to rozumieć obszar wydzie-
lony liniami rozgraniczającymi oznaczony nume-
rem i symbolem literowym, dla którego ustalono 
przepisy szczegółowe; 

7) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-

nia, które dominuje lub bĉdzie dominować na da-
nym terenie, a w przypadku terenów przeznaczo-
nych pod zabudowĉ obejmuje wiĉcej niŊ 50% po-
wierzchni uŊytkowej budynków zlokalizowanych 
na poszczególnych działkach w danym terenie; 

8) dopuszczalnym przeznaczeniu uzupełniającym - 
naleŊy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niŊ podstawowe, które uzupełniają lub 
wzbogacają przeznaczenie podstawowe; 

9) usługach nieuciąŊliwych - naleŊy przez to rozu-
mieć prowadzenie usługowej lub wytwórczej 
działalnoņci gospodarczej, która nie powoduje 
oddziaływań szkodliwych dla ņrodowiska i zdro-
wia ludzi oraz oddziaływań mogących pogorszyć 
stan ņrodowiska w myņl obowiązujących w tym 
zakresie przepisów; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy - naleŊy przez to 
rozumieć wyznaczone na działce linie, okreņlające 
najmniejszą dopuszczalną odległoņć zewnĉtrzne-
go lica budynku od ulicy, ciągu pieszo-rowero-
wego, granicy działki, zgodnie z rysunkiem planu, 
z pominiĉciem loggii, balkonów, wykuszy wysu-
niĉtych poza obrys budynku oraz elementów 
wejņć do budynku (schodów, podestów, pochylni 
dla niepełnosprawnych i zadaszeń); 

11) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć liniĉ zabudowy, w której naleŊy lokali-
zować budynki o funkcji podstawowej na działce 
budowlanej, ustalenia planu dotyczące obowiązu-
jącej linii zabudowy uznaje siĉ za spełnione, jeŊeli 
co najmniej 60% powierzchni frontowej elewacji 
budynku znajduje siĉ przy linii zabudowy i leŊy w 
płaszczyňnie pionowej wyznaczonej przez tĉ liniĉ. 
JeŊeli nie ma wyznaczonej dodatkowo nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, to dla pozostałych 
obiektów lokalizowanych na działce linia ta speł-
nia rolĉ nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

12) intensywnoņci zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mieć stosunek powierzchni całkowitej wszystkich 
budynków do powierzchni działki budowlanej; 
powierzchniĉ całkowitą budynku stanowi suma 
powierzchni wszystkich nadziemnych kondy-
gnacji mierzonych po obrysie zewnĉtrznym bu-
dynku; 

13) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej - 
naleŊy przez to rozumieć minimalną powierzchniĉ 
terenu z nawierzchnią ziemną urządzoną w spo-
sób zapewniający naturalną wegetacjĉ, a takŊe 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak niŊ 10 m2 oraz 
wodĉ powierzchniową na tym terenie; 

14) maksymalnej wysokoņci zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć wysokoņć budynku lub jego czĉņci li-
czoną od poziomu terenu przy najniŊej połoŊo-
nym wejņciu do budynku, lub jego czĉņci do gór-
nej płaszczyzny stropu bądň najwyŊej połoŊonej 
krawĉdzi stropodachu nad najwyŊszą kondygna-
cją uŊytkową, łącznie z gruboņcią izolacji cieplnej i 
warstwy ją osłaniającej albo do najwyŊszej poło-
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Ŋonej górnej powierzchni innego przykrycia. 
 

DZIAŁ II 
Ustalenia planu 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne 
 
§ 4. 1. Dla całego obszaru, objĉtego uchwałą, 

plan okreņla: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o róŊnym przeznaczeniu lub róŊnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

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

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

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

7) zasady ochrony, adaptacji i kształtowania ładu 
przestrzennego, okreņlone dla całego obszaru i 
dla poszczególnych terenów o róŊnym przezna-
czeniu podstawowym; 

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

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

10) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŊytkowania terenów; 

11) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
siĉ opłatĉ za wzrost wartoņci nieruchomoņci spo-
wodowany uchwaleniem niniejszego planu zago-
spodarowania przestrzennego. 

2. Plan nie okreņla granic terenów górni-
czych, granic terenów naraŊonych na niebezpieczeń-
stwo powodzi, terenów zagroŊonych osuwaniem siĉ 
mas ziemnych, gdyŊ takie tereny i obiekty nie wy-
stĉpują w obszarze opracowania. Plan nie okreņla 
szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału 
nieruchomoņci objĉtych planem miejscowym. 

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

§ 5. 1. Na rysunku planu przedstawiono gra-
ficznie: 
1) oznaczenia obowiązujące: 
 a) granice obszaru objĉtego ustaleniami planu, 
 b) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowa-
nia przestrzennego, 

 c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
 d) obowiązujące linie zabudowy, 
 e) strefĉ ochrony archeologicznej, 
 f) granice strefy ochrony konserwatorskiej tere-

nu koņcielnego wraz z obiektami na nim poło-
Ŋonymi, 

 g) budynki objĉte ochroną konserwatorską, 
 h) budynek wpisany do wojewódzkiej ewidencji 

zabytków, 
 i) granice strefy ochrony konserwatorskiej tere-

nu cmentarza, 
 j) obszar przestrzeni publicznej, 
 k) działki, które bez połączenia z działką sąsiednią 

nie mogą stanowić samodzielnej działki bu-
dowlanej, 

 l) przeznaczenie terenów; 
2) oznaczenia obowiązujące wynikające z przepisów 

odrĉbnych: 
 a) granice strefy sanitarnej od cmentarza, 
 b) tereny zmeliorowane, 
 c) budynki objĉte ochroną konserwatorską po-

przez wpis do rejestru zabytków, 
 d) stanowiska archeologiczne. 

2. Pozostałe oznaczenia graficzne na rysunku 
planu, niewymienione w ust. 1, mają charakter po-
stulowany lub informacyjny. 

§ 6. 1. Plan wyodrĉbnia tereny, o róŊnym 
przeznaczeniu lub róŊnych sposobach zagospodaro-
wania, wyznaczone liniami rozgraniczającymi, ozna-
czone na rysunku planu, dla których ustala siĉ na-
stĉpujące podstawowe przeznaczenie terenu: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MN, 
2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 
10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 14MN, 15MN, 
16,MN, 17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 21MN, 
22MN, 23MN, 24MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z 
dopuszczeniem usług, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 1MNu, 2MNu, 3MNu; 

3) tereny zabudowy usług nauki i oņwiaty, kultury, 
zdrowia, opieki społecznej, obiekty administracji 
publicznej oraz sportu i rekreacji, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1Uo/Us, 2Uo/Us; 

4) teren zabudowy usług kultu religijnego, oznaczo-
ny na rysunku planu symbolem 1Ukr; 

5) teren zabudowy usługowej – OSP, oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1Ui; 

6) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu 
symbolem 1ZC; 

7) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1ZP, 2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP; 

8) tereny zieleni leņnej, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL; 

9) teren zieleni nie urządzonej, oznaczony na rysun-
ku planu symbolem 1Z; 

10) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 
symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R; 

11) teren drogi zbiorczej, oznaczony na rysunku pla-
nu symbolem 1KDZ; 

12) tereny dróg lokalnych, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolami: 1KDL, 2KDL, 3KDL, 4KDL, 5KDL; 

13) tereny dróg dojazdowych, oznaczone na rysunku 
planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 
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5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 
12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD; 

14) tereny ciągów pieszo-rowerowych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1KDP, 2KDP, 3KDP. 

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na ry-
sunku planu, okreņlają przeznaczenie podstawowe 
poszczególnych terenów. 

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na ry-
sunku planu, okreņlają kolejne numery poszczegól-
nych terenów zlokalizowanych w obszarze planu, o 
okreņlonym przeznaczeniu podstawowym. 

§ 7. Zasady zabudowy i zagospodarowania 
terenu, niezbĉdne do wykonania projektu budowla-
nego, naleŊy okreņlać według okreņleń ogólnych us-
talonych dla całego obszaru objĉtego planem (Roz-
dział 3) oraz przepisów szczegółowych ustalonych 
dla poszczególnych terenów w granicach obowią-
zywania ustaleń planu (Rozdział 4) z uwzglĉdnieniem 
przepisów dotyczących obsługi komunikacyjnej (Roz-
dział 5) oraz infrastruktury technicznej (Rozdział 6). 

 
Rozdział 3 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 
§ 8. 1. Plan ustala warunki w zakresie ochro-

ny ņrodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego 
na całym obszarze planu. 

2. Na terenie objĉtym planem wystĉpują 
urządzenia melioracji wodnych szczegółowych (ru-
rociągi drenarskie), które wymagają ochrony na pod-
stawie przepisów odrĉbnych. 

3. Plan zakazuje: 
1) lokalizacji przedsiĉwziĉć mogących zawsze zna-

cząco oddziaływać na ņrodowisko, okreņlonych 
na podstawie przepisów szczególnych na całym 
obszarze opracowania za wyjątkiem inwestycji 
celu publicznego z zakresu dróg i infrastruktury 
technicznej; 

2) lokalizacji przedsiĉwziĉć mogących potencjalnie 
znacząco oddziaływać na ņrodowisko, okreņlo-
nych na podstawie przepisów szczególnych na 
całym obszarze opracowania za wyjątkiem inwe-
stycji celu publicznego oraz infrastruktury tech-
nicznej; 

3) lokalizowania obiektów i urządzeń oraz prowa-
dzenia działalnoņci usługowej i wytwórczej mo-
gącej powodować przekroczenie dopuszczalnych 
wielkoņci oddziaływania na ņrodowisko poprzez 
emisjĉ substancji i energii w szczególnoņci doty-
czące wytwarzania hałasu, wibracji, promienio-
wania, zanieczyszczania powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych; 

4) wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków byto-
wych, komunalnych oraz przemysłowych do wód 
powierzchniowych i do gruntu; 

5) wykonywania nasadzeń drzew i krzewów na tra-
sie i w bezpoņrednim sąsiedztwie istniejących ru-
rociągów melioracyjnych bez uprzedniego zabez-
pieczenia tych urządzeń przed zarastaniem korze-
niami. 

4. Plan przyjmuje zgodnie z aktualnymi prze-
pisami z zakresu ochrony ņrodowiska dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami MN, 
MNu naleŊy przyjąć klasyfikacjĉ ochrony akustycz-
nej, jak dla zabudowy mieszkaniowej, natomiast 
tereny Uo/Us, jako tereny przeznaczone pod zabu-
dowĉ związaną ze stałym lub wielogodzinnym poby-
tem dzieci i młodzieŊy. 

5. Plan ustala: 
1) oddziaływania na tereny sąsiednie powinny być 

zgodne z przepisami szczególnymi; 
2) obowiązek zachowania i utrzymania droŊnoņci 

istniejących odkrytych rowów odwadniających; 
3) maksymalną ochronĉ istniejących zadrzewień, 

nie kolidujących z zamierzeniem budowlanym, a 
spełniających funkcje ekologiczne oraz maksy-
malne nasycanie terenów zielenią; 

4) ograniczenie do minimum trwałego przekształca-
nia powierzchni ziemi podczas wykonywania prac 
ziemnych związanych z realizacją inwestycji, jak i 
wykonywanie działań o charakterze kompensa-
cyjnym po zakończeniu realizacji inwestycji; 

5) zachowanie lokalnych powiązań przyrodniczych z 
terenami otaczającymi poprzez zachowanie ro-
wów, zadrzewień i zakrzewień towarzyszących 
oraz ich wzbogacenie, a takŊe stosowanie ogro-
dzeń umoŊliwiających migracjĉ drobnej zwierzy-
ny, poprzez np. otwory o ņrednicy min. 15 cm 
wykonane w podmurówce, przy powierzchni te-
renu, rozmieszczone w odstĉpach nie wiĉkszych 
niŊ 5 m lub przeņwitów o szerokoņci 10 cm po-
miĉdzy podmurówką, a aŊurowymi elementami 
ogrodzenia, gdy wysokoņć podmurówki nie prze-
kracza 10 cm; 

6) w przypadku zmiany sposobu uŊytkowania tere-
nów, na których wystĉpują urządzenia meliora-
cyjne naleŊy je przebudować w sposób umoŊli-
wiający prawidłowe funkcjonowanie na terenach 
oddziaływania urządzeń melioracji wodnych szcze-
gółowych. Przebudowa winna być dokonana zgo-
dnie z przepisami odrĉbnymi; 

7) po zmianie sposobu uŊytkowania gruntów rol-
nych, na których wystĉpują urządzenia meliora-
cyjne naleŊy wystąpić do organu właņciwego w 
sprawach melioracji i urządzeń wodnych o wy-
kreņlenie z ewidencji urządzeń melioracji wod-
nych powierzchni zajĉtej na przedmiotowy cel; 

8) obowiązek uzgodnienia na etapie pozwolenia na 
budowĉ projektu budowy budynku na terenach 
zmeliorowanych z właņciwym zarządcą rowów, 
melioracji i urządzeń wodnych; 

9) nakaz wykonania przebudowy rurociągów melio-
racyjnych w przypadku wystąpienia kolizji z bu-
dynkami niezaleŊnie od głĉbokoņci ich posado-
wienia i powierzchni utwardzonych; 

10) w przypadku wystĉpowania kolizji rurociągów 
melioracyjnych z inwestycją liniową lub przyłą-
czami – podjĉcie działań słuŊących ochronie sys-
temu melioracyjnego, zgodnie z moŊliwoņciami 
technicznymi właņciwymi dla rodzaju wykony-
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wanych mediów; 
11) w przypadku uszkodzenia rurociągów melioracyj-

nych niezwłoczną naprawĉ pod nadzorem osoby 
posiadającej kwalifikacje w dziedzinie melioracji 
wodnych; 

12) utrzymanie przez właņcicieli działek urządzeń 
melioracyjnych znajdujących siĉ w granicach na-
leŊących do nich nieruchomoņci; 

13) selekcjĉ i gromadzenie odpadów na posesjach w 
urządzeniach przystosowanych do ich gromadze-
nia oraz ich odbiór i usuwanie zgodnie z syste-
mem oczyszczania przyjĉtym w gospodarce ko-
munalnej gminy. 

6. Plan nakazuje ogrzewanie budynków ze 
ňródeł bezpiecznych ekologicznie, z preferencją do 
stosowania niskoemisyjnych czynników grzewczych. 

§ 9. 1. Plan uwzglĉdniając wartoņci dziedzic-
twa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współ-
czesnej obejmuje ochroną konserwatorską obiekty o 
udokumentowanych wartoņciach kulturowych wpi-
sane do rejestru zabytków i wpisane do ewidencji 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, elementy 
zabudowy o lokalnych walorach kulturowych oraz 
stanowiska archeologiczne wraz ze strefami ochrony 
archeologicznej. 

2. Obiekty architektoniczne objĉte ochroną 
konserwatorską o udokumentowanych wartoņciach 
kulturowych wpisane do rejestru zabytków oraz wpi-
sane do ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków: 
1) zespół koņcioła parafialnego pod wezwaniem ņw. 

Floriana: 
  - koņciół nr rej. 199/A - koņciół w stylu póňno-

gotyckim p.w. ņw. Floriana w Domaniewie z 
początku XVI wieku, 

  - dzwonnica, 
  - otoczenie Koņcioła w granicach trwałego 

ogrodzenia, 
  - ogrodzenie, 
  - plebania, 
  - budynek gospodarczy. 

3. Remonty, przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy obiektów wymienionych w ust. 2 winny 
uwzglĉdniać zachowanie historycznej kompozycji i 
formy architektonicznej, proporcji, detalu oraz uŊy-
tych materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych. 

4. Wszelkie działania przy obiektach, o któ-
rych mowa w ust. 2, mogące mieć wpływ na stan za-
chowania lub zmiany w wyglądzie wymagają uzgo-
dnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

5. Plan obejmuje strefĉ ochrony konserwa-
torskiej cmentarz grzebalny rzymskokatolicki zlokali-
zowany na terenie 1ZC. 

6. Plan ustala dla terenu cmentarza, o którym 
mowa w ust. 5: 
1) obowiązek utrzymania formy rozplanowania 

cmentarza w kompozycyjnej i przestrzennej spój-
noņci z historycznym załoŊeniem; 

2) obowiązek zachowania walorów ņrodowiska 

przyrodniczego, a przede wszystkim ochrony ist-
niejącego starodrzewia; 

3) obowiązek zachowania i konserwacji historycz-
nych obiektów architektonicznych, historycznych 
nagrobków i pomników oraz elementów wyposa-
Ŋenia cmentarza; 

4) zakaz budowy ogrodzenia z wypełnieniem z pre-
fabrykatów betonowych pełnych i aŊurowych; 

5) realizacjĉ inwestycji na terenie cmentarza naleŊy 
uzgodnić z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków. 

7. Plan obejmuje ochroną konserwatorską 
budynek dawnej szkoły połoŊony na terenie 1Uo/Us 
o lokalnych walorach kulturowych. 

8. Wszelkie działania przy obiekcie objĉtym 
ochroną konserwatorską związane z naruszeniem 
substancji lub mogące mieć wpływ na stan zacho-
wania lub zmiany w wyglądzie wymagają uzgodnie-
nia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

9. Przed zamierzeniem dokonania rozbiórki 
budynków wymienionych w ust. 7 niezbĉdne jest, 
przed uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkĉ, uzyska-
nie pisemnej zgody Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków oraz w okreņlonych przypadkach, wyko-
nanie dokumentacji inwentaryzacyjnej. 

10. Dla obszaru stanowisk archeologicznych 
obowiązuje przeprowadzenie badań archeologicz-
nych przed wydaniem pozwolenia na budowĉ zgod-
nie z przepisami odrĉbnymi. Na prowadzenie badań 
archeologicznych naleŊy uzyskać pozwolenie Woje-
wódzkiego Konserwatora Zabytków. O pozwolenie 
naleŊy wystąpić w terminie okreņlonym w przepi-
sach odrĉbnych. 

11. Plan wyznacza strefĉ ochrony archeolo-
gicznej, która obejmuje istniejące i potencjalne sta-
nowiska archeologiczne. W strefie ochrony arche-
ologicznej obowiązuje przeprowadzenie nadzorów 
archeologicznych przy wszelkich inwestycjach zwią-
zanych ze zmianą zagospodarowania terenu tam 
gdzie prowadzone bĉdą roboty ziemne. Na prowa-
dzenie nadzorów archeologicznych naleŊy uzyskać 
pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków. O pozwolenie naleŊy wystąpić nie póňniej niŊ 
21 dni przed rozpoczĉciem inwestycji. W sytuacji 
ujawnienia nowego stanowiska archeologicznego w 
obszarze ochrony archeologicznej wymagane jest 
wykonanie badań archeologicznych. W takiej sytu-
acji wszelkie prace budowlane powinny zostać prze-
rwane, a teren udostĉpniony do badań archeolo-
gicznych. Wszystkie nowoodkryte stanowiska arche-
ologiczne naleŊy oznaczyć, zabezpieczyć i powiado-
mić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Do-
puszczalne jest powiĉkszenie strefy ochrony arche-
ologicznej po odkryciu nowych stanowisk i wcią-
gniĉciu ich do ewidencji zabytków archeologicznych. 

12. Przy wszystkich inwestycjach liniowych 
dłuŊszych niŊ 20 m i szerszych niŊ 30 cm, wymagają-
cych prac ziemnych na całym terenie objĉtym pla-
nem naleŊy uzgodnić z Wojewódzkim Konserwato-
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rem Zabytków koniecznoņć przeprowadzenia prac 
archeologicznych. 

§ 10. 1. W granicach opracowania plan okre-
ņla wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
obszarów przestrzeni publicznej. 

2. Plan ustala tereny 3ZP oraz 5ZP, jako ob-
szary przestrzeni publicznych dla których obowiązują 
nastĉpujące zasady i warunki kształtowania prze-
strzeni: 
1) zapewnienie pełnej dostĉpnoņci obszarów prze-

strzeni publicznych; 
2) zapewnienie kształtowania elementów małej ar-

chitektury, takich jak ławki, kosze na ņmieci, lam-
py oņwietlające ulice o wysokich walorach este-
tycznych i uŊytkowych; 

3) kompleksowe kształtowanie placów, zieleni oraz 
dojņć i dojazdów; 

4) zapewnienie dostĉpnoņci dla osób niepełnospra-
wnych oraz starszych. 

3. Plan w obszarze przestrzeni publicznej 
wprowadza zakaz: 
1) umieszczania noņników reklamowych, za wyjąt-

kiem słupów lub tablic ogłoszeniowych oraz re-
klam towarzyszących odbywającym siĉ impre-
zom masowym; 

2) lokalizacji tymczasowych obiektów i urządzeń 
budowlanych, z wyjątkiem tymczasowych obiek-
tów towarzyszących odbywającym siĉ imprezom 
masowym - na czas ich trwania. 

§ 11. 1. Plan okreņla nastĉpujące zasady 
ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 
1) plan ustala granice pomiĉdzy terenami o róŊnym 

przeznaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania w postaci linii rozgraniczających; 

2) plan wyznacza nieprzekraczalne oraz obowiązują-
ce linie zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wszystkie, niezbĉdne dla prawidłowego funkcjo-
nowania obszaru obiekty i urządzenia, a w szcze-
gólnoņci drogi i ciągi piesze, moŊna realizować na 
kaŊdym etapie funkcjonalnym terenu, w sposób 
zgodny z ustaleniami planu oraz przepisami od-
rĉbnymi; 

4) zakaz lokalizacji reklam wolnostojących oraz re-
klam na ņcianach zewnĉtrznych budynków o po-
wierzchni reklamowej powyŊej 3 m2 na całym te-
renie opracowania. 

2. Plan ustala teren dróg publicznych, ciągów 
pieszo-rowerowych oraz tereny zieleni urządzonej, 
jako tereny o charakterze przestrzeni publicznych. 

3. Dla terenów, o którym mowa w ust. 2, plan 
ustala: 
1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierz-

chni ulic i chodników w sposób umoŊliwiający 
korzystanie osobom niepełnosprawnym rucho-
wo; 

2) dopuszcza siĉ lokalizacjĉ zieleni i obiektów małej 
architektury na terenie dróg publicznych oraz cią-
gów pieszo-rowerowych na warunkach okreņlo-
nych w przepisach odrĉbnych; 

3) stosowanie jednakowych elementów małej archi-

tektury, takich jak: latarnie, kosze ņmietnikowe, 
słupki. 

4. Plan dopuszcza, dokonywanie podziału 
działki, którego celem jest powiĉkszenie sąsiedniej 
nieruchomoņci lub regulacja istniejących granic dzia-
łek. Warunkiem wykonania takiego podziału jest 
zachowanie parametrów działki dzielonej, umoŊli-
wiających lokalizacjĉ zabudowy i rozmieszczenie 
niezbĉdnych elementów zagospodarowania zgodnie 
z przeznaczeniem i zasadami zagospodarowania ok-
reņlonymi w planie. 

5. Plan dopuszcza realizacjĉ zabudowy na 
działkach mniejszych niŊ okreņlone w planie, o ile ich 
podział geodezyjny został dokonany przed wejņciem 
w Ŋycie niniejszej uchwały. 

6. Nowo wydzielone działki budowlane mu-
szą mieć zapewnioną obsługĉ komunikacyjną z dro-
gi publicznej lub z istniejącej lub projektowanej drogi 
wewnĉtrznej wyznaczonej w koncepcji podziału po-
wiązanej z drogą publiczną (minimalna szerokoņć 
drogi wewnĉtrznej 8,0 m). Podłączenie drogi we-
wnĉtrznej musi być uzgodnione z zarządcą drogi. 

7. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami od 1MN do 19MN oraz od 21MN do 
24MN plan dopuszcza moŊliwoņć podziału działek, 
przy zachowaniu nastĉpujących warunków: 
1) minimalna szerokoņć frontów działek – 20,0 m, z 

zastrzeŊeniem ust. 10; 
2) kąt połoŊenia bocznych granic działek w stosunku 

do pasa drogowego – od 70o do 90o; 
3) wielkoņć nowych wydzielonych działek budowla-

nych powinna być dostosowana do rodzaju za-
budowy przy załoŊeniu, Ŋe wielkoņć nowo wy-
dzielanej działki budowlanej nie moŊe być mniej-
sza niŊ 800 m2; 

4) dopuszcza siĉ wydzielenie i zainwestowanie dzia-
łek o powierzchni mniejszej niŊ okreņlona w pkt 3, 
wyłącznie: 

 a) w celu powiĉkszenia sąsiedniej nieruchomoņci 
pod warunkiem, Ŋe działka z której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchniĉ nie 
mniejszą, niŊ okreņlona pkt 3, 

 b) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej; 

5) wprowadza siĉ obowiązek wspólnego zainwe-
stowania działek o numerach: 

 a) 48 i czĉņć działki 49 na terenie 7MN, 
 b) 24 i czĉņć działki 52 na terenie 7MN, 
 c) 58 i czĉņć działki 57 na terenie 7MN, 
 d) 262 i 263 na terenie 7MN, 
 e) 53 i 54 na terenie 7MN i 8MN, 
 f) 72/1, 72/2, 73, 74 na terenie 8MN, 
 g) czĉņć 60 i 266 na terenie 8MN, 
 h) czĉņć działki 60, 72/1, 73, 74, 266, 267 na tere-

nie 8MN, 
 i) 209, 210, 211/2 na terenie 24MN; 
6) działki o numerze ewidencyjnym: 24, 48, 53, 58, 

72/1, 72/2, 73, 209, 210, 211/2, 262, 263, 266, 267 
oznaczone na rysunku planu, nie mogą być zabu-
dowane, jako odrĉbne samodzielne nieruchomo-
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ņci. Na ww. działkach plan dopuszcza realizacjĉ 
zabudowy zgodną z przeznaczeniem okreņlonym 
w niniejszym planie pod warunkiem połączenia 
tych działek z działką sąsiednią. 

8. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami 20MN plan dopuszcza moŊliwoņć po-
działu działek, przy zachowaniu nastĉpujących wa-
runków: 
1) minimalna szerokoņć frontów działek – 18,0 m, z 

zastrzeŊeniem ust. 10; 
2) kąt połoŊenia bocznych granic działek w stosunku 

do pasa drogowego – od 70o do 90o; 
3) wielkoņć nowych wydzielonych działek budowla-

nych powinna być dostosowana do rodzaju za-
budowy przy załoŊeniu, Ŋe wielkoņć nowo wy-
dzielanej działki budowlanej nie moŊe być mniej-
sza niŊ 800 m2; 

4) dopuszcza siĉ wydzielenie i zainwestowanie dzia-
łek o powierzchni mniejszej niŊ okreņlona w pkt 3, 
wyłącznie: 

 a) w celu powiĉkszenia sąsiedniej nieruchomoņci 
pod warunkiem, Ŋe działka z której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchniĉ nie 
mniejszą, niŊ okreņlona pkt 3, 

 b) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej; 

5) wprowadza siĉ obowiązek wspólnego zainwe-
stowania działek o numerach: 

 a) 200 i 201, 
 b) 196 i 197; 
6) czĉņć działki o numerze ewidencyjnym 196 oraz 

działka o numerze ewidencyjnym 201 oznaczone 
na rysunku planu, nie mogą być zabudowane, ja-
ko odrĉbne samodzielne nieruchomoņci. Na ww. 
działkach plan dopuszcza realizacjĉ zabudowy 
zgodnej z przeznaczeniem okreņlonym w niniej-
szym planie pod warunkiem połączenia tych dzia-
łek z działką sąsiednią. 

9. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem do 1MNu do 3MNu plan dopuszcza 
moŊliwoņć podziału działek, przy zachowaniu nastĉ-
pujących warunków: 
1) minimalna szerokoņć frontów działek – 25,0 m; 
2) kąt połoŊenia bocznych granic działek w stosunku 

do pasa drogowego – od 70o do 90o; 
3) wielkoņć nowych wydzielonych działek budowla-

nych powinna być dostosowana do rodzaju za-
budowy przy załoŊeniu, Ŋe wielkoņć nowo wy-
dzielanej działki budowlanej nie moŊe być mniej-
sza niŊ 1.500 m2; 

4) dopuszcza siĉ wydzielenie i zainwestowanie dzia-
łek o powierzchni mniejszej niŊ okreņlona w pkt 3, 
wyłącznie: 

 a) w celu powiĉkszenia sąsiedniej nieruchomoņci 
pod warunkiem, Ŋe działka z której wydzielony 
zostanie teren zachowa powierzchniĉ nie 
mniejszą, niŊ okreņlona pkt 3; 

 b) w celu lokalizacji obiektów infrastruktury tech-
nicznej. 

10. W miejscach zaznaczonych na rysunku

planu dopuszcza siĉ wydzielenie działki budowlanej 
o szerokoņci frontu działki minimum 6,0 m. 

11. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1Uo/Us, 2Uo/Us, 1Ukr, 1Ui, 1ZC, 1Z 
oraz od 1ZP do 5ZP, plan dopuszcza moŊliwoņć po-
działu działek w celu lokalizacji obiektów infrastruk-
tury technicznej. 

§ 12. Plan okreņla sposoby i terminy tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzenia i uŊytkowa-
nia terenów: 
1) do czasu realizacji inwestycji o przeznaczeniu ok-

reņlonym w planie, na poszczególnych terenach 
dopuszcza siĉ utrzymanie dotychczasowego za-
gospodarowania funkcjonalnego; 

2) dopuszcza siĉ lokalizowanie obiektów tymczaso-
wych na potrzeby prowadzenia budowy w obrĉ-
bie działki budowlanej, na której realizowana jest 
inwestycja docelowa, w okresie waŊnoņci pozwo-
lenia na budowĉ. 

 
Rozdział 4 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
 
§ 13. Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami od 1MN do 24MN, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – usłu-

gi nieuciąŊliwe wbudowane w budynki mieszkal-
ne, dojņcia i dojazdy, zieleń i elementy małej ar-
chitektury, infrastruktura techniczna; 

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu 15MN 
wystĉpują obiekty architektoniczne objĉte ochro-
ną konserwatorską, dla których obowiązują usta-
lenia zawarte w § 9; 

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 5MN, 11MN, 14MN, 15MN, 16MN, 17MN, 
24MN, wystĉpują stanowiska archeologiczne 
wraz ze strefą ochrony archeologicznej. Realizacja 
inwestycji na stanowiskach archeologicznych lub 
w strefach ochrony archeologicznej wymaga uz-
godnienia zasad realizacji prac ziemnych z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków zgodnie z  
§ 9; 

5) realizacjĉ nowej zabudowy w oparciu o istniejące 
i projektowane podziały na działki budowlane 
zgodnie z zasadami i warunkami podziału nieru-
chomoņci okreņlonymi w § 11; 

6) zachowanie istniejącej zabudowy mieszkaniowej 
polegające na moŊliwoņci przebudowy, rozbudo-
wy i nadbudowy istniejących budynków na zasa-
dach okreņlonych w niniejszym paragrafie. Przy 
rozbudowie lub nadbudowie istniejących, na dzień 
wejņcia w Ŋycie planu miejscowego, budynków 
mieszkalnych plan dopuszcza odstĉpstwa od za-
sad i warunków okreņlonych w pkt 8, wynikające 
z obowiązku zachowania jednorodnej całoņć ar-
chitektonicznej bryły budynków. Dopuszcza siĉ 
stosowanie innej maksymalnej wysokoņci bu-
dynku mieszkalnego, jednak nie wyŊej niŊ 12,0 m,
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 innego kąta spadku oraz iloņci połaci dachowych;  
7) dopuszcza siĉ remonty, nadbudowĉ, wymianĉ 

dachu istniejących budynków znajdujących siĉ 
pomiĉdzy projektowanymi liniami rozgraniczają-
cymi wyznaczającymi drogi a wyznaczoną nie-
przekraczalną linią zabudowy, rozbudowa takich 
budynków moŊe siĉ odbywać tylko z zachowa-
niem nieprzekraczalnej linii zabudowy; 

8) nastĉpujące zasady i warunki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu: 

 a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowią-
zuje zachowanie nieprzekraczalnej i/lub obo-
wiązującej linii zabudowy, 

 b) lokalizacja nowej zabudowy mieszkaniowej, 
jako wolnostojącej, 

 c) budynki mieszkalne na działkach naleŊy lokali-
zować kalenicą równolegle lub prostopadle do 
pasa drogowego lub do bocznych granic 
działki, 

 d) lokalizacjĉ budynków i pomieszczeń gospo-
darczych oraz garaŊy wbudowanych w bryłĉ 
budynku, dobudowanych do budynku lub wol-
nostojących. Plan dopuszcza realizacjĉ garaŊy i 
budynków gospodarczych przy granicy, w głĉ-
bi działek, 

 e) powierzchnia zabudowy wszystkich budyn-
ków gospodarczych i garaŊy realizowanych 
przy granicy działki nie moŊe przekroczyć 80,0 
m2 dla jednej działki budowlanej, 

 f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
50% działki budowlanej, 

 g) intensywnoņć zabudowy - od 0,1 do 0,3, 
 h) wysokoņć budynków mieszkalnych – maksi-

mum dwie kondygnacje, rzĉdna parteru mak-
simum 60 cm ponad terenem, drugą kondy-
gnacje stanowić powinno poddasze uŊytkowe 
lub nieuŊytkowe, maksymalna wysokoņć za-
budowy - 9,0 m,  

 i) maksymalna wysokoņć garaŊy i budynków 
gospodarczych - 6,0 m. Dla budynków gospo-
darczych lub garaŊowych lokalizowanych przy 
granicy działki maksymalna wysokoņć wynosi 
– 5,0 m, 

 j) dachy budynków mieszkalnych naleŊy projek-
tować, jako dwu lub wielospadowe o równym 
kącie nachylenia symetrycznych połaci w za-
kresie 30o-45o, 

 k) dachy budynków gospodarczych lub garaŊo-
wych naleŊy projektować, jako dwu lub wielo-
spadowe o równym kącie nachylenia syme-
trycznych połaci w zakresie 5o-40o. Dla budyn-
ków gospodarczych lub garaŊowych lokalizo-
wanych przy granicy działki plan dopuszcza 
stosowanie dachów jednospadowych, 

 l) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolory-
stycznie dla wszystkich budynków zlokalizo-
wanych na terenach, preferowana kolorystyka 
to grafit, czerwień, kolor naturalnej cegły, 

 m) zakaz stosowania pokrycia dachowego w ko-

lorze niebieskim, Ŋółtym i zielonym, 
 n) zakaz stosowania sidingu, jako materiału wy-

kończeniowego elewacji; 
9) na terenie 24MN w ramach własnoņci zapewnić 

dojazd do pól uprawnych; 
10) w odległoņci mniejszej niŊ 7,5 m od osi napo-

wietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV - 
plan ustala: 

 a) zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych, loka-
lizacja innych obiektów budowlanych wymaga 
uzgodnienia z właņcicielem linii, 

 b) naleŊy uzgodnić warunki lokalizacji wszelkich 
obiektów z właņcicielem linii, 

 c) zakaz nasadzeń pod napowietrznymi liniami 
elektroenergetycznymi linii 15 kV drzew i krze-
wów tych gatunków, których naturalną wyso-
koņć moŊe przekroczyć 3,0 m, 

 d) nakaz przycinania drzew i krzewów rosnących 
pod liniami elektroenergetycznymi; 

11) ewentualne uciąŊliwoņci obiektów i urządzeń pro-
jektowanych lub istniejących nie mogą naruszać 
obowiązujących w tym zakresie przepisów od-
rĉbnych; 

12) na terenie 8MN, 12MN, 18MN obowiązuje strefa 
sanitarna od cmentarza w której obowiązują og-
raniczenia w lokalizacji obiektów budowlanych, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami odrĉbnymi; 

13) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych pełnych i aŊurowych od strony dróg pu-
blicznych i ciągów pieszo-rowerowych; 

14) lokalizacja ogrodzeń o maksymalnej wysokoņci 
do 1,8 m (w tym wysokoņć podmurówki do 40 
cm) w liniach rozgraniczających tereny dróg i cią-
gów pieszo-rowerowych, wyznaczonych na ry-
sunku planu. Plan dopuszcza odstĉpstwo od za-
sady lokalizowania ogrodzeń w wyznaczonej na 
rysunku planu linii rozgraniczającej drogi w przy-
padku, gdy w tej linii znajdują siĉ drzewa lub 
szpalery drzew, ogrodzenie naleŊy wówczas loka-
lizować poza linią drzew na terenie przeznaczo-
nym pod zabudowĉ; 

15) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleŊy przewidzieć odpowiednią iloņć 
miejsc postojowych dla samochodów w grani-
cach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, przy uwzglĉdnieniu wskaňników okre-
ņlonych w § 24; 

16) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudo-
wĉ zgodnie z ustaleniami okreņlonymi w Rozdzia-
le 6. 

§ 14. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1MNu do 3MNu, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – 

usługi nieuciąŊliwe oraz dojņcia i dojazdy, zieleń i 
elementy małej architektury, infrastruktura tech-
niczna; 

3) realizacjĉ nowej zabudowy w oparciu o istniejące 
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i projektowane podziały na działki budowlane 
zgodnie z zasadami i warunkami podziału nieru-
chomoņci okreņlonymi § 11; 

4) nastĉpujące zasady i warunki kształtowania za-
budowy i zagospodarowania terenu: 

 a) przy lokalizacji zabudowy na działce obowią-
zuje zachowanie nieprzekraczalnej i/lub obo-
wiązującej linii zabudowy, 

 b) lokalizacja nowej zabudowy, jako wolnostoją-
ca, 

 c) plan dopuszcza na terenie 3MNu lokalizacji 
nowej zabudowy jako bliňniaczej, 

 d) budynki mieszkalne lub usługowe na dział-
kach naleŊy lokalizować kalenicą równolegle 
do pasa drogowego lub prostopadle do bocz-
nych granic działki, 

 e) lokalizacjĉ budynków i pomieszczeń gospo-
darczych oraz garaŊy wbudowanych w bryłĉ 
budynku, dobudowanych do budynku lub 
wolnostojących. Plan dopuszcza realizacjĉ ga-
raŊy i budynków gospodarczych przy granicy, 
w głĉbi działek, 

 f) powierzchnia zabudowy wszystkich budyn-
ków gospodarczych i garaŊy realizowanych 
przy granicy działki nie moŊe przekroczyć 80,0 
m2 dla jednej działki budowlanej, 

 g) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
50%, 

 h) intensywnoņć zabudowy - od 0,1 do 0,4, 
 i) wysokoņć budynków mieszkalnych – maksi-

mum dwie kondygnacje, rzĉdna parteru mak-
simum 60 cm ponad terenem, druga kondy-
gnacja stanowić powinna poddasze uŊytkowe 
lub nieuŊytkowe, maksymalna wysokoņć bu-
dynku - 9,0 m, 

 j) wysokoņć budynków usługowych – maksi-
mum dwie kondygnacje, rzĉdna parteru mak-
simum 60 cm ponad terenem, druga kondy-
gnacja stanowić powinna poddasze uŊytkowe 
lub nieuŊytkowe, maksymalna wysokoņć za-
budowy - 9,0 m, 

 k) maksymalna wysokoņć garaŊy i budynków 
gospodarczych - 6,0 m. Dla budynków gospo-
darczych lub garaŊowych lokalizowanych przy 
granicy działki maksymalna wysokoņć wynosi 
– 5,0 m, 

 l) dachy budynków mieszkalnych lub usługo-
wych naleŊy projektować, jako dwu lub wielo-
spadowe o równym kącie nachylenia syme-
trycznych połaci w zakresie 30o-45o, 

 m) dachy budynków gospodarczych lub garaŊo-
wych naleŊy projektować, jako dwu lub wielo-
spadowe o równym kącie nachylenia syme-
trycznych połaci w zakresie 5o-40o. Dla budyn-
ków gospodarczych lub garaŊowych lokalizo-
wanych przy granicy działki plan dopuszcza 
stosowanie dachów jednospadowych, 

 n) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolory-
stycznie dla wszystkich budynków zlokalizo-

wanych na terenach, preferowana kolorystyka 
to grafit, czerwień, kolor naturalnej cegły, 

 o) zakaz stosowania pokrycia dachowego w ko-
lorze niebieskim, Ŋółtym i zielonym, 

 p) zakaz stosowania sidingu, jako materiału wy-
kończeniowego elewacji; 

5) ewentualne uciąŊliwoņci obiektów i urządzeń pro-
jektowanych lub istniejących, nie mogą naruszać 
obowiązujących w tym zakresie przepisów od-
rĉbnych; 

6) na terenie 1MNu obowiązuje strefa sanitarna od 
cmentarza, w której obowiązują ograniczenia w 
lokalizacji obiektów budowlanych, zgodnie z obo-
wiązującymi w tym zakresie przepisami odrĉb-
nymi; 

7) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych pełnych i aŊurowych od strony dróg pu-
blicznych; 

8) lokalizacja ogrodzeń o maksymalnej wysokoņci 
do 1,8 m (w tym wysokoņć podmurówki do 40 
cm) w liniach rozgraniczających tereny dróg wy-
znaczonych na rysunku planu. Plan dopuszcza 
odstĉpstwo od zasady lokalizowania ogrodzeń w 
wyznaczonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znajdują siĉ 
drzewa lub szpalery drzew, ogrodzenie naleŊy 
wówczas lokalizować poza linią drzew na terenie 
przeznaczonym pod zabudowĉ;  

9) w zagospodarowaniu własnej działki lub zespołu 
działek naleŊy przewidzieć odpowiednią iloņć 
miejsc postojowych dla samochodów w grani-
cach terenu, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny przy uwzglĉdnieniu wskaňników okreņlo-
nych w § 24; 

10) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowĉ, zgodnie z ustaleniami okreņlonymi w Roz-
dziale 6. 

§ 15. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1Uo/Us, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług 

nauki i oņwiaty, kultury, zdrowia, opieki społecz-
nej, obiekty administracji publicznej oraz sportu i 
rekreacji wraz z obiektami i urządzeniami towa-
rzyszącymi; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – doj-
ņcia i dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry, place zabaw, infrastruktura techniczna; 

3) na terenie oznaczonym na rysunku planu 1Uo/Us 
wystĉpuje obiekt architektoniczny objĉty ochroną 
konserwatorską, dla którego obowiązują ustale-
nia zawarte w § 9; 

4) dopuszcza siĉ remonty i wymianĉ dachu istnieją-
cych budynków znajdujących siĉ pomiĉdzy pro-
jektowanymi liniami rozgraniczającymi wyznacza-
jącymi drogi, a wyznaczoną nieprzekraczalną linią 
zabudowy, rozbudowa takich budynków moŊe siĉ 
odbywać tylko z zachowaniem nieprzekraczalnej 
linii zabudowy; 

5) zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku 
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oraz budowy nowych obiektów na zasadach ok-
reņlonych w niniejszym paragrafie: 

 a) przy lokalizacji nowej zabudowy na działce 
obowiązuje zachowanie nieprzekraczalnej linii 
zabudowy, 

 b) budynki usługowe na działce naleŊy lokalizo-
wać kalenicą równolegle lub prostopadle do 
pasa drogowego, 

 c) lokalizacjĉ budynków i pomieszczeń gospo-
darczych wbudowanych w bryłĉ budynku, do-
budowanych do budynku lub wolnostojących, 

 d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
30% działki budowlanej, 

 e) intensywnoņć zabudowy od 0,1 do 0,4, 
 f) wysokoņć budynków usługowych – maksi-

mum dwie kondygnacje, rzĉdna parteru mak-
simum 60 cm ponad terenem, drugą kondy-
gnacje stanowić powinno poddasze uŊytkowe 
lub nieuŊytkowe, maksymalna wysokoņć - 9,0 
m, 

 g) maksymalna wysokoņć garaŊy i budynków 
gospodarczych - 1 kondygnacja uŊytkowa nie 
wyŊej jednak niŊ 6,0 m, 

 h) dachy budynków usługowych naleŊy projek-
tować, jako dwu lub wielospadowe o równym 
kącie nachylenia symetrycznych połaci w za-
kresie 30o-45o, 

 i) dachy budynków gospodarczych lub garaŊo-
wych naleŊy projektować, jako dwu lub wielo-
spadowe o równym kącie nachylenia syme-
trycznych połaci w zakresie 20o-40o, 

 j) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolory-
stycznie dla wszystkich budynków zlokalizo-
wanych na terenach, preferowana kolorystyka 
to grafit, czerwień, kolor naturalnej cegły, 

 k) zakaz stosowania pokrycia dachowego w ko-
lorze niebieskim, Ŋółtym i zielonym, 

 l) zakaz stosowania sidingu, jako materiału wy-
kończeniowego elewacji; 

6) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych pełnych i aŊurowych oraz lokalizacji og-
rodzeń pełnych; 

7) lokalizacja ogrodzeń o maksymalnej wysokoņci 
do 1,6 m (w tym wysokoņć podmurówki do 40 
cm) w liniach rozgraniczających tereny dróg wy-
znaczonych na rysunku planu. Plan dopuszcza 
odstĉpstwo od zasady lokalizowania ogrodzeń w 
wyznaczonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znajdują siĉ 
drzewa lub szpalery drzew, ogrodzenie naleŊy 
wówczas lokalizować poza linią drzew na terenie 
przeznaczonym pod zabudowĉ; 

8) w zagospodarowaniu terenu naleŊy przewidzieć 
odpowiednią iloņć miejsc postojowych dla samo-
chodów w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny przy uwzglĉdnieniu wskaň-
ników okreņlonych w § 24; 

9) odprowadzenie wód opadowych i uzbrojenie te-
renów zgodnie z ustaleniami okreņlonymi w Roz-

dziale 6. 
§ 16. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem 2Uo/US, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług 

nauki i oņwiaty, kultury, zdrowia, opieki społecz-
nej, obiekty administracji publicznej oraz sportu i 
rekreacji wraz z obiektami i urządzeniami towa-
rzyszącymi; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – doj-
ņcia i dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry, place zabaw, infrastruktura techniczna; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejących budynków 
oraz budowy nowych obiektów na zasadach ok-
reņlonych w niniejszym paragrafie: 

 a) przy lokalizacji zabudowy na terenie obowią-
zuje zachowanie nieprzekraczalnej linii zabu-
dowy okreņlonej na rysunku planu, 

 b) maksymalna wysokoņć zabudowy - 16,0 m, 
 c) wysokoņć budynków gospodarczych i garaŊy 

1 kondygnacja uŊytkowa nie wyŊej jednak niŊ 
7,0 m, 

 d) dachy budynków naleŊy projektować jako 
jedno, dwu lub wielospadowe o kącie nachy-
lenia połaci w zakresie do 45o, 

 e) intensywnoņć zabudowy od 0,05 do 0,3, 
 f) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 

50%, 
 g) zakaz stosowania pokrycia dachowego w ko-

lorze niebieskim, Ŋółtym i zielonym, 
 h) zakaz stosowania sidingu, jako materiału wy-

kończeniowego elewacji; 
4) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów beto-

nowych pełnych i aŊurowych od strony dróg pu-
blicznych; 

5) lokalizacja ogrodzeń o maksymalnej wysokoņci 
do 1,8 m (w tym wysokoņć podmurówki do 40 
cm) w liniach rozgraniczających tereny dróg wy-
znaczonych na rysunku planu. Plan dopuszcza 
odstĉpstwo od zasady lokalizowania ogrodzeń w 
wyznaczonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znajdują siĉ 
drzewa lub szpalery drzew, ogrodzenie naleŊy 
wówczas lokalizować poza linią drzew na terenie 
przeznaczonym pod zabudowĉ; 

6) w zagospodarowaniu terenu naleŊy przewidzieć 
odpowiednią iloņć miejsc postojowych dla samo-
chodów w granicach terenu, do którego inwestor 
posiada tytuł prawny, przy uwzglĉdnieniu wskaň-
ników okreņlonych w § 24; 

7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabudo-
wĉ, zgodnie z ustaleniami okreņlonymi w rozdzia-
le 6. 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1Ukr, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usług 

kultu religijnego z obiektami i urządzeniami towa-
rzyszącymi; 

2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – doj-
ņcia i dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
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ry, infrastruktura techniczna; 
3) na terenie oznaczonym na rysunku planu 1Ukr 

wystĉpują obiekty architektoniczne objĉte ochro-
ną konserwatorską, dla których obowiązują usta-
lenia zawarte w § 9; 

4) na terenie 1Ukr wystĉpuje strefa ochrony arche-
ologicznej. Realizacja inwestycji w strefie ochrony 
archeologicznej wymaga uzgodnienia zasad re-
alizacji prac ziemnych z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków zgodnie z § 9; 

5) zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy i przebudowy istniejącego budynku 
oraz budowy nowych obiektów na zasadach ok-
reņlonych w niniejszym paragrafie: 

 a) maksymalna wysokoņć zabudowy - 15,0 m, 
 b) dopuszczalna wysokoņć dominanty w formie 

wieŊy koņcielnej: 20,0 m, 
 c) dachy budynków naleŊy projektować jako jed-

no, dwu lub wielospadowe o kącie nachylenia 
połaci w zakresie od 0o do 50o, 

 d) intensywnoņć zabudowy od 0,1 do 0,4, 
 e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 

40% działki budowlanej, 
 f) zakaz stosowania pokrycia dachowego w ko-

lorze niebieskim, Ŋółtym i zielonym, 
 g) zakaz stosowania sidingu, jako materiału wy-

kończeniowego elewacji; 
6) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów beto-

nowych; 
7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-

dowĉ zgodnie z ustaleniami okreņlonymi w roz-
dziale 6. 

§ 18. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1Ui, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usługo-

wa Ochotnicza StraŊ PoŊarna; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – doj-

ņcia i dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry, infrastruktura techniczna; 

3) dopuszcza siĉ remonty, nadbudowĉ, wymianĉ 
dachu istniejącego budynku znajdującego siĉ po-
miĉdzy projektowanymi liniami rozgraniczający-
mi drogi, a wyznaczoną linią zabudowy; 

4) przewiduje siĉ zachowanie istniejącego budynku 
z moŊliwoņcią nadbudowy, rozbudowy i przebu-
dowy istniejącego budynku na zasadach okreņlo-
nych w niniejszym paragrafie: 

 a) lokalizacjĉ zabudowy, jako wolnostojącej lub 
dobudowanej do istniejącego budynku. Plan 
dopuszcza lokalizacjĉ inwestycji przy granicy 
działki, 

 b) wysokoņć zabudowy to dwie kondygnacje na 
ziemne, o maksymalnej wysokoņci - 8,0 m, 

 c) dachy budynków naleŊy projektować jako 
jednospadowe, dwuspadowe lub wielospa-
dowe o kącie nachylenia połaci w zakresie od 
0o do 45o, 

 d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
2% działki budowlanej, 

 e) intensywnoņć zabudowy – od 0,9 do 2,2; 

5) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych pełnych i aŊurowych od strony dróg pu-
blicznych; 

6) lokalizacja ogrodzeń o maksymalnej wysokoņci 
do 1,8 m (w tym wysokoņć podmurówki do 40 
cm) w liniach rozgraniczających tereny dróg wy-
znaczonych na rysunku planu. Plan dopuszcza 
odstĉpstwo od zasady lokalizowania ogrodzeń w 
wyznaczonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znajdują siĉ 
drzewa lub szpalery drzew, ogrodzenie naleŊy 
wówczas lokalizować poza linią drzew na terenie 
przeznaczonym pod zabudowĉ; 

7) uzbrojenie terenów przeznaczonych pod zabu-
dowĉ, zgodnie z ustaleniami okreņlonymi w Roz-
dziale 6. 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 1ZC, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren cmentarza z 

obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – doj-

ņcia i dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry, infrastruktura techniczna; 

3) teren cmentarza objĉty jest ochroną konserwa-
torską, dla którego obowiązują ustalenia zawarte 
w § 9; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
10% terenu; 

5) zakaz budowy ogrodzeń z prefabrykatów beto-
nowych pełnych i aŊurowych; 

6) lokalizacja ogrodzeń o maksymalnej wysokoņci 
do 1,8 m (w tym wysokoņć podmurówki do 40 
cm) w liniach rozgraniczających terenów dróg 
wyznaczonych na rysunku planu oraz w granicy z 
obszarem przestrzeni publicznej. Plan dopuszcza 
odstĉpstwo od zasady lokalizowania ogrodzeń w 
wyznaczonej na rysunku planu linii rozgraniczają-
cej drogi w przypadku, gdy w tej linii znajdują siĉ 
cenne drzewa lub szpalery drzew, ogrodzenie na-
leŊy wówczas lokalizować poza linią drzew; 

7) uzbrojenie terenu, zgodnie z ustaleniami okreņlo-
nymi w rozdziale 6. 

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1ZP do 5ZP, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urzą-

dzonej; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – doj-

ņcia i dojazdy, zieleń i elementy małej architektu-
ry, place zabaw dla dzieci, infrastruktura tech-
niczna oraz dla terenu 5ZP dojazd do gospodar-
stwa oraz obiekty obsługi komunikacyjnej w tym 
przystanki autobusowe; 

3) tereny oznaczone na rysunku 3ZP oraz 5ZP two-
rzą obszary przestrzeni publicznych, dla których 
obowiązują ustalenia § 10; 

4) na terenie 5ZP wystĉpuje strefa ochrony arche-
ologicznej. Realizacja inwestycji w strefie ochrony 
archeologicznej wymaga uzgodnienia zasad re-
alizacji prac ziemnych z Wojewódzkim Konserwa-
torem Zabytków zgodnie z § 9; 
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5) dla terenu 5ZP przewiduje siĉ moŊliwoņć remon-

tu i przebudowy istniejącego obiektu usługowego 
bez moŊliwoņci rozbudowy i nadbudowy; 

6) dla terenu 5ZP przewiduje siĉ moŊliwoņć remon-
tu, przebudowy lub wymiany istniejącego obiektu 
przystanku autobusowego bez moŊliwoņci roz-
budowy i nadbudowy; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
60% terenu; 

8) zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, odpa-
dów i złomu. 

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, plan 
ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny leņne; 
2) gospodarowanie na terenie leņnym, zgodnie z 

obowiązującym uproszczonym planem urządze-
nia lasów dla sołectwa Domaniew; 

3) zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, odpa-
dów i złomu. 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1Z, plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni nie 

urządzonej, łąki, pola, zadrzewienia; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – sady 

i ogrody, hodowla drzew i krzewów nie stano-
wiących gospodarki sadowniczej (np. wierzby 
energetycznej, roņliny ozdobne), infrastruktura te-
chniczna, dojņcia i dojazdy; 

3) zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, odpa-
dów i złomu. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami od 1R do 6R, plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze; 
2) dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające – sady 

i ogrody, hodowla drzew i krzewów nie stano-
wiących gospodarki sadowniczej (np. wierzby 
energetycznej, roņliny ozdobne), infrastruktura 
techniczna, dojņcia i dojazdy; 

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami od 3R do 6R wystĉpują stanowiska arche-
ologiczne wraz ze strefami ochrony archeologicz-
nej. Realizacja inwestycji na stanowiskach arche-
ologicznych lub w strefach ochrony archeologi-
cznej, wymaga uzgodnienia zasad realizacji prac 
ziemnych z Wojewódzkim Konserwatorem Za-
bytków zgodnie z § 9; 

4) zakaz składowania mas ziemnych, gruzu, odpa-
dów i złomu. 

 
Rozdział 5 

Przepisy szczegółowe  
w zakresie obsługi komunikacyjnej 

 
§ 24. 1. Plan ustala nastĉpujące zasady mo-

dernizacji, rozbudowy i budowy systemów komuni-
kacyjnych w obszarze obowiązywania ustaleń planu: 
1) system dróg/ulic ogólnodostĉpnych, obsługują-

cych komunikacyjnie obszar planu, w skład któ-
rych wchodzą drogi publiczne podzielone ze 
wzglĉdów funkcjonalnych i technicznych na kla-
sy: 

  - „KDZ” – droga zbiorcza, 
  - „KDL” – droga lokalna, 
  - „KDD” – droga dojazdowa; 
2) dla terenów dróg publicznych plan ustala:  
 

 
Oznaczenie na  
rysunku planu 

Klasa ulicy Projektowana szerokoņć w 
liniach rozgraniczających 

Przekrój poprzeczny 
uwagi 

1KDZ Z - istniejąca droga 
powiatowa 

20,0 m 1/2 - jednojezdniowa, 
dwupasowa 

1KDL L - istniejąca droga 
powiatowa 

min. 15,0 m 1/2 - jednojezdniowa, 
dwupasowa 

2KDL, 3KDL L - istniejąca droga 
gminna 

12,0 m 1/2 - jednojezdniowa, 
dwupasowa 

4KDL, 5KDL L – projektowana 
droga gminna 

12,0 m 1/2 - jednojezdniowa, 
dwupasowa 

1KDD D – istniejąca droga 
gminna 

10,0 m 1/2 - jednojezdniowa, 
dwupasowa 

16KDD D – istniejąca droga 
powiatowa 

min. 10,0 m 1/2 - jednojezdniowa, 
dwupasowa 

7KDD, 8KDD D – projektowana 
droga gminna 

12,0 m 1/2 - jednojezdniowa, 
dwupasowa 

od 2KDD do 6KDD 
oraz od 9KDD do 
15KDD 

D – projektowana 
droga gminna 

10,0 m 1/2 - jednojezdniowa, 
dwupasowa 

 
  - dla drogi 1KDZ plan wyznacza zwĉŊenie do 

12,0 m w centralnej czĉņci miejscowoņci Do-
maniew, 

  - dla drogi 1KDL plan wyznacza poszerzenie w 
liniach rozgraniczających drogi przy terenie 

cmentarza 1ZC z przeznaczeniem na parking 
oraz miejscowym zwĉŊeniem do 12,0 m miĉ-
dzy terenami 1Uo/Us oraz 18MN, 

  - dla drogi 4KDL plan wyznacza poszerzenie w 
liniach rozgraniczających drogi, zgodnie z ry-
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sunkiem planu, 
  - dla drogi 5KDL plan wyznacza poszerzenie w 

liniach rozgraniczających drogi z przeznacze-
niem na m.in. szpaler drzew i elementy ma-
łej architektury o szerokoņci 22,0 m miĉdzy 
terenami 3MNu i 21MN oraz 22MN, 

  - dla drogi 4KDD plan wyznacza poszerzenia w 
liniach rozgraniczających drogi, z przezna-
czeniem na m.in. szpaler drzew i elementy 
małej architektury o szerokoņci 15,0 m przy 
terenie 2MNu oraz o szerokoņci 20,0 m przy 
terenie 10MN, 

  - dla drogi 10KDD plan wyznacza poszerzenie 
w liniach rozgraniczających drogi na m.in. 
szpaler drzew i elementy małej architektury 
zgodnie z rysunkiem planu, 

  - dla drogi 15KDD plan wyznacza poszerzenie 
w liniach rozgraniczających drogi na m.in. 
zieleń i elementy małej architektury zgodnie 
z rysunkiem planu; 

3) parametry techniczne poszczególnych klas dróg 
powinny spełniać wymogi zawarte w przepisach 
odrĉbnych. 

2. Dla terenu ciągów pieszo-rowerowych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od 1KDP 
do 3KDP, plan ustala szerokoņć w liniach rozgrani-
czających na 5,0 m. 

3. Na terenach oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolami: 1KDZ, 3KDL, 14KDD, 15KDD, 3KDP 
4KDL, 9KDD, wystĉpują stanowiska archeologiczne 
wraz ze strefami ochrony archeologicznej. Realizacja 
inwestycji na stanowiskach archeologicznych lub w 
strefach ochrony archeologicznej wymaga uzgod-
nienia zasad realizacji prac ziemnych z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, zgodnie z § 9. 

4. Wszystkie drogi publiczne i ciągi pieszo-
rowerowe wyszczególnione na rysunku planu za-
równo w zakresie remontu czy realizacji, stanowią 
inwestycje celu publicznego. 

5. Na terenach w obrĉbie linii rozgraniczają-
cych drogi, plan zakazuje lokalizacjĉ nowych budyn-
ków i urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogo-
wą lub potrzebami ruchu drogowego. 

6. Na terenach dróg publicznych plan ustala 
moŊliwoņć lokalizacji, poza pasem jezdnym, obiek-
tów o funkcji małej architektury, zieleni, przystanków 
komunikacji zbiorowej, pasów postojowych, ogólno-
dostĉpnych miejsc parkingowych, urządzeń związa-
nych z utrzymaniem i eksploatacją dróg oraz urzą-
dzeń infrastruktury technicznej pod warunkiem nie-
naruszania wymagań okreņlonych w przepisach od-
rĉbnych, a takŊe uzyskania zgody zarządcy drogi. 

7. Plan ustala nastĉpujące wskaňniki wyposa-
Ŋenia terenów budowlanych w miejsca postojowe 
dla samochodów: 
1) dla obiektów o funkcji usługowej minimum: 
 a) lokale handlowe - jedno stanowisko na kaŊde 

rozpoczĉte 40 m2 powierzchni uŊytkowej, 
 b) lokale gastronomiczne – jedno stanowisko na 

kaŊde piĉć miejsc konsumenckich, 

 c) lokale usług nauki i oņwiaty, kultury, zdrowia, 
opieki społecznej, obiekty administracji publi-
cznej oraz sportu i rekreacji - dwa stanowiska 
na trzech zatrudnionych, 

 d) pozostałe – jedno stanowisko na jeden lokal, a 
ponadto jedno stanowisko na kaŊde 100 m2 
powierzchni uŊytkowej; 

2) dla jednego lokalu mieszkalnego - dwa stanowi-
ska postojowe i/lub garaŊowe. 

8. Zagospodarowanie terenu i kształtowanie 
nawierzchni ulic i chodników w sposób umoŊliwiają-
cy bezkolizyjne korzystanie osobom niepełnospraw-
nym ruchowo. 

 
Rozdział 6 

Przepisy szczegółowe  
w zakresie infrastruktury technicznej 
 
§ 25. 1. Plan ustala zaopatrzenie terenów w 

infrastrukturĉ techniczną poprzez istniejący, rozbu-
dowywany i projektowany system uzbrojenia tere-
nu, na warunkach okreņlonych poprzez właņciwego 
dla danej sieci zarządcĉ. 

2. Zachowanie istniejących urządzeń nad-
ziemnych i podziemnych uzbrojenia terenu, z moŊli-
woņcią ich rozbudowy i przebudowy. 

3. Lokalizacja projektowanych urządzeń linio-
wych nadziemnych i podziemnych uzbrojenia tere-
nów, z wyjątkiem przyłączy dla budynków i posesji, 
w liniach rozgraniczających dróg, przy zachowaniu 
wzajemnych, normatywnych odległoņci zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi. Plan dopuszcza wyjątkowo 
lokalizacjĉ sieci uzbrojenia na innych terenach, w 
przypadku gdy nie ma moŊliwoņci zlokalizowania 
sieci w pasie drogowym po uzyskaniu zgody właņci-
ciela lub zarządcy działki. 

4. Plan dopuszcza lokalizowanie obiektów in-
frastruktury technicznej takich jak stacje transforma-
torowe, podziemne przepompownie ņcieków czy 
kontenerowe stacje telekomunikacyjne na podstawie 
opracowań technicznych, na całym obszarze objĉ-
tym planem pod warunkiem, Ŋe uciąŊliwoņć tych 
urządzeń nie bĉdzie wykraczać poza granice terenu, 
do którego inwestor posiada tytuł prawny. 

§ 26. W zakresie zaopatrzenia w wodĉ, plan 
ustala: 
1) zaopatrzenie w wodĉ z sieci gminnej poprzez 

rozbudowĉ sieci wodociągowej stosownie do po-
trzeb, w uzgodnieniu i na warunkach okreņlonych 
przez gestora sieci i/lub własnego ujĉcia wód 
podziemnych na warunkach okreņlonych w prze-
pisach odrĉbnych; 

2) zewnĉtrzną ochronĉ p.poŊ. obiektów budowla-
nych poprzez hydranty p.poŊ., montowane na 
sieci wodociągowej oraz inne obiekty budowlane 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepi-
sami odrĉbnymi. 

§ 27. W zakresie odprowadzenia ņcieków by-
towych, komunalnych i przemysłowych plan ustala: 
1) docelowo odprowadzanie ņcieków do projekto-
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wanej sieci kanalizacji; 
2) obowiązek podłączenia nieruchomoņci do sieci 

kanalizacyjnej, po jej zrealizowaniu, zgodnie z 
przepisami szczególnymi; 

3) obowiązek podczyszczania ņcieków przemysło-
wych w miejscu ich powstawania, do parame-
trów okreņlonych w przepisach odrĉbnych; 

4) do czasu wyposaŊenia obszaru w sieć kanalizacji 
zbiorczej, plan dopuszcza odprowadzanie ņcie-
ków do atestowanych szczelnych zbiorników bez-
odpływowych do czasowego gromadzenia nie-
czystoņci płynnych, z obowiązkiem okresowego 
wywozu zgromadzonych nieczystoņci do punktu 
zlewnego przez firmy posiadające odpowiednie 
zezwolenia lub stosowanie przydomowych oczy-
szczalni ņcieków; 

5) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych ņcieków 
do wód powierzchniowych lub do gruntu. 

§ 28. W zakresie odprowadzenia wód opa-
dowych lub roztopowych plan ustala: 
1) odprowadzenie wód opadowych lub roztopo-

wych z terenów, poprzez infiltracjĉ powierzch-
niową i podziemną do gruntu w granicy działki; 

2) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z 
jezdni, ulic poprzez rowy w liniach rozgraniczają-
cych ulice, docelowo zastĉpowanie rowów kana-
łami deszczowymi; 

3) obowiązek instalowania separatorów substancji 
ropopochodnych na odpływach wód opadowych 
ze szczelnie utwardzonych placów postojowych i 
manewrowych, parkingów. 

§ 29. W zakresie zaopatrzenie w energiĉ elek-
tryczną, plan ustala: 
1) przez teren opracowania przechodzi napowietrz-

na elektroenergetyczna linia 15 kV „Poddĉbice II – 
BruŊyca”, dla której okreņla siĉ strefĉ ochronną o 
szerokoņci 15,0 m (po 7,5 m od osi linii 15 kV), w 
której wystĉpują ograniczenia moŊliwoņci zabu-
dowy i zagospodarowania terenu; 

2) zaopatrzenie w energiĉ elektryczną poprzez pro-
jektowane przyłącze i rozbudowĉ sieci urządzeń 
elektroenergetycznych, zgodnie z warunkami za-
silania i przydziałem mocy uzyskanym z Zakładu 
Energetycznego; 

3) rozbudowĉ i przebudowĉ sieci oraz budowĉ urzą-
dzeń elektroenergetycznych prowadzoną w uzgo-
dnieniu z właņciwym Zakładem Energetycznym; 

4) budowĉ odcinków sieci ņredniego i niskiego na-
piĉcia oraz stacji transformatorowych 15/0,4 kV w 
liniach rozgraniczających ulic; 

5) moŊliwoņć lokalizacji stacji transformatorowych 
15/0,4 kV poza terenami dróg, przy linii z bezpo-
ņrednim dostĉpem do drogi publicznej w przy-
padku, gdy nie ma moŊliwoņci zlokalizowania 
sieci w pasie drogowym po uzyskaniu zgody wła-
ņciciela lub zarządcy działki; 

6) wymiar działki przeznaczonej pod lokalizacjĉ 
ewentualnej transformatorowej stacji słupowej 
15/0,4 kV, powinien wynosić 2 m x 3 m. 

§ 30. Plan ustala w zakresie zaopatrzenia w 
gaz: 
1) zaopatrzenie w gaz do celów gospodarczych i 

grzewczych z projektowanej sieci gazowej na wa-
runkach okreņlonych przez właņciwy zakład gazo-
wniczy, o ile zostaną spełnione kryteria ekonomi-
czne dla dostawy gazu oraz zawarte odpowied-
nie porozumienia z odbiorcami; 

2) zasady budowy gazociągów muszą być zgodne z 
przepisami szczególnymi. 

§ 31. W zakresie zaopatrzenia w ciepło do ce-
lów grzewczych i ciepłej wody uŊytkowej, plan ustala 
zaopatrzenie w ciepło z lokalnych, indywidualnych 
ňródeł ciepła z obowiązkiem stosowania niskoemi-
syjnych technologii i paliw grzewczych, które speł-
niają warunki emisyjne wynikające z przepisów 
szczególnych. 

§ 32. 1. W zakresie obsługi telekomunikacyj-
nej, plan ustala: 
1) budowĉ sieci telekomunikacyjnej w liniach roz-

graniczających ulic, na warunkach okreņlonych 
przez gestora sieci, w uzgodnieniu z właņciwym 
zarządcą drogi; 

2) obsługĉ abonentów za poņrednictwem indywi-
dualnych przyłączy, na warunkach okreņlonych 
przez gestorów sieci. 

2. Plan dopuszcza przebieg kabli telekomuni-
kacyjnych doziemnych i linii telefonicznych napo-
wietrznych, poza liniami rozgraniczającymi ulic po 
uzyskaniu zgody właņciciela lub zarządcy działki. 

§ 33. W zakresie usuwania nieczystoņci sta-
łych plan ustala selekcjĉ i gromadzenie odpadów i 
nieczystoņci stałych w wyznaczonych na działkach 
lub zespołach działek urządzeniach przystosowanych 
do gromadzenia odpadów i nieczystoņci oraz ich od-
biór i usuwanie zgodnie z systemem oczyszczania 
przyjĉtym przez gminĉ. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia przejściowe i końcowe 
 
§ 34. Wartoņć stawki procentowej, powstałej 

na skutek uchwalenia niniejszego planu słuŊącej na-
liczaniu opłaty związanej ze wzrostem wartoņci nie-
ruchomoņci, ustala siĉ: 
1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 
7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 13MN, 
14MN, 15MN, 16,MN ,17MN, 18MN, 19MN, 20MN, 
21MN, 22MN, 23MN, 24MN, w wysokoņci 10%; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami: 1MNu, 2MNu, 3MNu, w wysokoņci 15%; 

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu Sym-
bolami: 1Uo/Us, 2Uo/Us, 1Ukr, 1Ui, 1ZC, 1ZP, 
2ZP, 3ZP, 4ZP, 5ZP, 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 
1Z, 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 1KDZ, 1KDL, 2KDL, 
3KDL, 4KDL, 5KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 
5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 
12KDD, 13KDD, 14KDD, 15KDD, 16KDD, 1KDP, 
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2KDP, 3KDP, w wysokoņci 0,1%.  
§ 35. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 

siĉ Wójtowi Gminy Dalików. 
§ 36. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 

Województwa Łódzkiego. 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Dalików: 

Małgorzata Wójcik-Powłoka 
 

Załącznik nr 1a 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1b 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1c 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1d 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1e 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1f 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 1g 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĈCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG  

ZGŁOSZONYCH DO PROJEKTU PLANU 
 
Projekt miejscowego planu zagospodaro-

wania przestrzennego dla czĉņci sołectwa Doma-
niew został wyłoŊony do publicznego wglądu wraz 
z prognozą oddziaływania na ņrodowisko w Urzĉ-
dzie Gminy Dalików w dniach od 12.05.2011 r. do 
1.06.2011 r. W dniu 25.05.2011 r. odbyła siĉ dysku-
sja publiczna nad przyjĉtymi w projekcie planu 

rozwiązaniami.  
W terminie okreņlonym w ogłoszeniu o wy-

łoŊeniu projektu planu do publicznego wglądu, tj. w 
okresie wyłoŊenia oraz w okresie 21 dni od zakoń-
czenia okresu wyłoŊenia nie zgłoszono uwag do 
projektu planu. Do wyłoŊonej prognozy oddziały-
wania na ņrodowisko nie zgłoszono uwag. 

 
 
Załącznik nr 3 
do uchwały nr 59/11 
Rady Gminy Dalików 
z dnia 29 wrzeņnia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIECIE 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. 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 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 
871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 
32, poz. 159) Rada Gminy Dalików stwierdza, Ŋe po 
uprawomocnieniu siĉ miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla czĉņci sołectwa Do-
maniew, przewiduje siĉ realizacjĉ inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej naleŊących do zadań 
własnych gminy i okreņla siĉ sposób ich realizacji 
oraz zasady finansowania: 
 - budowa dróg i ulic realizowana bĉdzie za 

pomocą jednostek wykonawczych wyłonio-
nych w formie przetargu, zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i finansowana ze 
ņrodków własnych gminy z wykorzystaniem 
ņrodków zewnĉtrznych, 

 - budowa sieci wodociągowej realizowana 
bĉdzie sposobem gospodarczym ze ņrodków 
własnych gminy z wykorzystaniem ņrodków 

zewnĉtrznych, 
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizo-

wana bĉdzie ze ņrodków własnych gminy, 
oraz dotacji z funduszy ochrony ņrodowiska i 
funduszy unijnych. Realizacja jednostkami 
wykonawczymi wyłonionymi w formie prze-
targu, zgodnie z ustawą o zamówieniach pu-
blicznych. 
Zadania z zakresu budowy sieci elektroener-

getycznych i gazowych finansowane bĉdą na pod-
stawie aktualnie obowiązujących przepisów ustawy 
Prawo Energetyczne. Inwestycje z zakresu przesyła-
nia i dystrybucji paliw gazowych, energii elektrycznej 
lub ciepła realizowane bĉdą w sposób okreņlony w 
aktualnie obowiązujących przepisach Prawa Energe-
tycznego. 

Zadania własne gminy związane z realizacją 
ustaleń planu bĉdą wprowadzone do wieloletniego 
programu inwestycyjnego, w którym zostaną okre-
ņlone i podane do publicznej wiadomoņci terminy 
realizacji tych inwestycji. 

Ňródłem dochodu gminy bĉdzie tak zwana 
renta planistyczna płacona na rzecz gminy, wynika-
jąca ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci. Gmina uzy-
ska równieŊ dochody przy sprzedaŊy działek w po-
staci podatku od czynnoņci cywilno-prawnych. 
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