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UCHWAIA NR Vłń6łńń 

 RADŹ GMINŹ PAWIOWICźKI 

 

 z dnia 24 lutego 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ChróstyŁ 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samo-

rządzie gminnym (ŚzŁ 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 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 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) 

oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (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 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) uchwala 

się, co nastę”uje: 
 

TytuJ I 
DziaJ ń  
USTALENIA WSTĘPNE 

 

§ 1Ł1Ł Zgodnie z UchwaJą Nr 46łVIIIł07 Rady 
Gminy PawJowiczki z dnia 28 czerwca 2007 rŁ  
w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go wsi Chrósty, stwierdzając zgodno`ć z ustale-

niami ｭStudium uwarunkowaL i kierunków zago-

s”odarowania ”rzestrzennego Gminy PawJowicz-

ki, uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego wsi Chrósty, zwany dalej 
planem. 

2Ł Przedmiotem ”lanu są tereny: zabudowy 
mieszkaniowej, zagrodowej, usJugowej, obiek-

tów ”rodukcyjnych, skJadów i magazynów, zie-

leni urządzonej, rolnicze, dróg i ciągów ”ieszo-

jezdnych oraz infrastruktury technicznej. 

3Ł Podstawowym celem ”lanu, jest okre`lenie 

zasad zagos”odarowania terenów ”rzy uwzględ-

nieniu zasad ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego  
i zrównowawonego rozwoju gminyŁ 

4Ł Integralnymi czę`ciami ”lanu są: 
1) rysunek ”lanu w skali 1:1000, stanowiący 

zaJącznik nr 1; 
2) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego, stanowiące zaJącznik nr 2; 
3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, zapi-

sanych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych, stanowią-
ce zaJącznik nr 3Ł 

 

§ 2Ł Plan obejmuje obszar, którego granice 
okre`la zaJącznik nr 1 do uchwaJy, stanowiący 
rysunek planu. 

 

§ 3.1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne 
”rzedstawione na rysunku ”lanu są obowiązują-
cymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odaro-

wania oraz ich oznaczenia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) obowiązujące linie zabudowy; 
5) obszar ”oJowony w granicach ”rojektowa-

nego zes”oJu ”rzyrodniczo-krajobrazowego; 

6) obiekty zabytkowe ｦ wpisane do gminnej 

ewidencji zabytków; 
7) ”rzeznaczenie terenówŁ 
2Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne przed-

stawione na rysunku ”lanu wynikają z ”rze”isów 
odrębnych: 

1) obszar ”oJowony w granicach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu rejonu Wronin - Macio-

wakrze; 

2) obszar ”oJowony w granicach GJównego 
Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 332 (Sub-

niecka KędzierzyLsko ｦ GJubczycka) - obszar 

wysokiej ochrony (OWO); 

3) strefy techniczne wzdJuw linii elektroener-

getycznych. 

3Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne ”rzed-

stawione na rysunku ”lanu mają charakter infor-

macyjny: 
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1) napowietrzne linie elektroenergetyczne 

`redniego na”ięcia; 
2) gJówny lokalny węzeJ i korytarz ekologicz-

ny wymagający renaturyzacji; 
3) obszar cenny florystycznie i faunistycznie; 

4) ciąg zieleni ”rzydrownejŁ 
 

§ 4Ł Ilekroć w ”rze”isach niniejszej uchwaJy 
jest mowa o: 

1) celu publicznym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
cel publiczny w rozumieniu ustawy o gospodarce 

nieruchomo`ciami; 
2) dojazdach ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dro-

gę nie mającą charakteru drogi ”ublicznej, sJuwą-
cą wewnętrznej obsJudze komunikacyjnej tere-

nów; 
3) dziaJce ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę 

w rozumieniu ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym; 

4) froncie dziaJki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
czę`ć dziaJki ”rzylegającej do drogi, z której od-

bywa się gJówny wjazd lub wej`cie na dziaJkę; 
5) liczbie kondygnacji ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć minimalną lub maksymalną liczbę kondy-

gnacji nadziemnych budynku; 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku 
”lanu, okre`lającą najbliwsze mowliwe ”oJowenie 
`ciany budynku w stosunku do granicy dziaJki, 
do”uszcza się ”rzekroczenie tej linii ”rzez takie 
elementy jak: gzymsy, balkony, tarasy, wykusze, 

schody, ”odjazdy i ganki jednak nie więcej niw  
o 1,5 m; 

7) obowiązującej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku 

”lanu, okre`lającą ”oJowenie frontowej `ciany 
budynku od strony terenów ”ublicznych; 

8) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć zabudowaną ”owierzchnię dziaJki zajętą 
pod budynki; 

9) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami wykonaw-

czymi, oraz roz”orządzenia Wojewody i uchwaJy 
Rady Gminy PawJowiczki; 

10) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar, 
wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz okre-

`lony symbolem; 
11) tyle zabudowy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

czę`ć dziaJki znajdująca się za budynkiem ”rze-

znaczonym na funkcję ”odstawową na danym 
terenie, ”atrząc od frontu dziaJki; 

12) usJugach nieuciąwliwych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć gos”odarczą nie ”ogarsza-

jącą standardów `rodowiska (zwJaszcza doty-

czących haJasu, wibracji, zanieczyszczeL ”owie-

trza i gleby) zakwalifikowaną do usJug wedJug 
Polskiej Klasyfikacji ŚziaJalno`ci z wyJączeniem 
”rzedsięwzięć, dla których wymagane jest, bądu 
mowe być wymagane s”orządzenie ra”ortu od-

dziaJywania na `rodowisko na ”odstawie przepi-

sów odrębnych w zakresie ochrony `rodowiska; 
13) ustawie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć usta-

wę o ”lanowaniu i zagos”odarowaniu ”rze-

strzennym z dnia 27 marca 2003 r. (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 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); 

14) wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć maksymalny ”ionowy wymiar budynku 
liczony od ”oziomu terenu do najwywej ”oJowonej 
krawędzi dachu (kalenicy) lub ”unktu zbiegu 
”oJaci dachowych; 

15) zadrzewieniach ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć ”ojedyncze drzewa lub krzewy albo ich 
sku”iska niebędące lasem wraz z terenem, na 
którym wystę”ują, i ”ozostaJymi skJadnikami 
szaty ro`linnej tego terenu, s”eJniające cele 
ochronne, ”rodukcyjne lub s”oJeczno kulturoweŁ 

 

TytuJ I 
DziaJ 2  
USTALENIA OGÓLNE 

 

§ 5Ł Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia te-

renów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami: 

1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolami: 1MN/U, 2MN/U; 

3) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1U, 2U; 

4) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów, oznaczone na rysunku ”lanu sym-

bolami: 1P, 2P; 

5) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów, tereny usJug, oznaczone na rysun-

ku planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 3P/U; 

6) teren usJug s”ortu i rekreacji, oznaczony na 
rysunku planu symbolem: 1US; 

7) teren zieleni urządzonej z usJugami, ozna-

czony na rysunku planu symbolem: 1ZP/U; 

8) teren zieleni urządzonej, oznaczony na ry-

sunku planu symbolem: 1ZP; 

9) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku pla-

nu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R; 

10) teren drogi publicznej klasy zbiorczej, 

oznaczony na rysunku planu symbolem: 1KD-Z; 

11) tereny dróg ”ublicznych klasy lokalnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1KD-L, 

2KD-L, 3KD-L, 4KD-L; 
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12) tereny dróg ”ublicznych klasy dojazdo-

wej, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

        1KD-D, 2KD-D, 3KD-D; 

13) tereny ”ublicznych ciągów ”ieszo - jezd-

nych, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

           1KD-PJ, 2KD-PJ, 3KD-PJ, 4KD-PJ; 

14) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW; 

15) teren infrastruktury technicznej ｦ wodo-

ciąg, oznaczony na rysunku ”lanu symbolem: 1W; 

16) tereny infrastruktury technicznej ｦ ener-

getyka, oznaczone na rysunku planu symbolami:  

           1E, 2E. 

 

§ 6Ł W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowa-

nia Jadu ”rzestrzennego ustala się: 
1) obowiązek lokalizacji nowych budynków 

przy zachowaniu wyznaczonych na rysunku pla-

nu linii zabudowy; 

2) do”uszcza się lokalizację zabudowy gos”o-

darczej w bez”o`rednim sąsiedztwie terenów 
rolniczych bez konieczno`ci zachowania ustalo-

nych w planie linii zabudowy; 

3) na terenie objętym ”lanem, o ile ”rzepisy 

odrębne nie stanowią inaczej, do”uszcza się 
lokalizację budynków na granicy dziaJki; 

4) dla sytuowania urządzeL i budowli infra-

struktury technicznej nie jest wymagane zacho-

wanie ustalonych w planie linii zabudowy; 

5) nalewy dąwyć do maksymalnego zachowa-

nia istniejących zadrzewieL, a w szczególno`ci 
wzdJuw ciągów komunikacyjnych; 

6) dla istniejącej zabudowy, zlokalizowanej 
”oza ustalonymi liniami zabudowy do”uszcza się 
remonty, ”rzebudowę, rozbudowę i nadbudowę 
budynków ”od warunkiem, we nie s”owoduje to 

”rzybliwenia się wadnego z elementów budynku 
do linii rozgraniczającej dróg; 

7) obowiązek lokalizacji wolnostojących gara-

wy i budynków gos”odarczych za budynkiem 
”rzeznaczonym na funkcję ”odstawową na da-

nym terenie; 

8) zakazuje się lokalizacji nowych napo-

wietrznych linii telekomunikacyjnych i energe-

tycznych niwszych niw 15kV; 
9) zakaz lokalizacji wolnostojących reklam  

i bilbordów w liniach rozgraniczających dróg; 
10) zakaz zabudowy w strefie technicznej 

wzdJuw linii elektroenergetycznych o szeroko`ci 
16 m, po 8 m od osi linii, wskazanej na rysunku 

planu; 

11) do”uszcza się skablowanie na”owietrz-
nych linii elektroenergetycznymi 15 kV. 

 

§ 7Ł W zakresie zasad ochrony `rodowiska, 
”rzyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 

1) obowiązek stosowania rozwiązaL mających 
na celu minimalizację uciąwliwo`ci s”owodowa-

nych ”rowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarczej  

w celu ochrony powietrza atmosferycznego, gleb, 

wód gruntowych oraz klimatu akustycznego; 
2) w my`l ”rze”isów o ochronie `rodowiska 

”rzed haJasem, dla terenów oznaczonych symbo-

lami: 

a) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN 

ｦ ustala się standardy akustyczne jak dla zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) 1MN/U, 2MN/U, 1U, 2U ｦ ustala się stan-

dardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkanio-

wo-usJugowej, 
c) 1ZP, 1ZP/U, 1US ｦ ustala się standardy 

akustyczne jak dla terenów wy”oczynkowo-

rekreacyjnych poza miastem, 

d) dla ”ozostaJych terenów, nie wymienio-

nych w lit a, b, c ｦ ustala się standardy aku-

styczne jak dla terenów zabudowy zagrodowej; 
3) obowiązek segregacji od”adów; 
4) mowliwo`ć realizacji inwestycji celu ”u-

blicznego takich jak drogi, infrastruktura tech-

niczna oraz stacje bazowe telefonii, wymagają-
cych lub mogących wymagać s”orządzenia ra-

”ortu oddziaJywania na `rodowisko; 
5) ochronę GJównego Zbiornika Wód Pod-

ziemnych GZWP 332 (Subniecka KędzierzyLsko 
ｦ GJubczycka), ”olegającą na: 

a) obowiązku skanalizowania wszystkich tere-

nów wskazanych w ”lanie ”od zainwestowanie, 
b) zakazie wylewania gnojowic, `cieków do 

gruntu i rowów, 
c) zakazie stosowania komunalnych osadów 

`ciekowych, 

d) zakazie skJadowania od”adów, 
e) obowiązku magazynowania od”adów  

w s”osób za”ewniający ochronę ”rzed ”rzenika-

niem zanieczyszczeL do wód ”odziemnych i gleby, 
f) obowiązku utwardzenia terenów ”laców 

manewrowych i dojazdów oraz oczyszczenia 
wód o”adowych i rozto”owych z tych terenów 
przed ich wprowadzeniem do kanalizacji desz-

czowej lub do odbiornika; 

6) ochronę i ”rzywrócenie zadrzewieL `ród”o-

lnych; 

7) ochronę ”rojektowanego zes”oJu ”rzyrod-

niczo-krajobrazowego, ”olegającą na: 
a) zakazie realizacji ”rzedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
b) zakazie likwidowania i niszczenia zadrze-

wieL `ród”olnych i ”rzydrownych, jeweli nie wy-

nikają one z ”otrzeby za”ewnienia bez”ieczeL-
stwa ruchu drogowego, 

c) zakazie dokonywania zmian stosunków wod-

nych, jeweli zmiany te nie sJuwą ochronie ”rzyrody; 
8) ochronę Obszaru Chronionego Krajobrazu 

rejonu Wronin-Maciowakrze, ”olegającą na: 
a) minimalizacji uciąwliwo`ci dla `rodowiska 

”o”rzez stosowanie rozwiązaL technicznych 
ograniczających emisję zanieczyszczeL, haJasu, 
promieniowania, 
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b) zakazie wydobywania ”iasków, wwirów 
oraz zmian stosunków wodnych mogących wy-

woJać negatywne skutki dla Obszaru Chronione-

go Krajobrazu, 

c) zakazie realizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 

d) zakazie likwidowania i niszczenia zadrze-

wieL `ród”olnych i ”rzydrownych, jeweli nie wy-

nikają one z ”otrzeby za”ewnienia bez”ieczeL-
stwa ruchu drogowego, 

e) ochronie siedlisk zwierząt i ro`lin chronio-

nych. 

 

§ 8Ł1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa 

kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
ws”óJczesnej ustala się obowiązek uzgadniania 
wszelkich ”rac i robót ”rzy zabytkach oraz ”rac 
archeologicznych z Wojewódzkim Konserwato-

rem Zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
dotyczącymi ochrony zabytkówŁ 

2. Dla obiektów zabytkowych ｦ wpisanych 

do gminnej ewidencji zabytków: 
1) ka”liczka (ulŁ GJówna, dzŁ ewidŁ nr 161 

ark. 3); 

2) ”aJac (ulŁ GJówna, dzŁ ewidŁ nr 10ł5 arkŁ 4, 
nr ewidencji zabytków 2ł1312); 

3) ”ark w zes”ole ”aJacowo-folwarcznym  

(ulŁ GJówna, dzŁ ewidŁ nr 10/9 ark. 4, nr ewiden-

cji zabytków 3ł1312); 
4) s”ichlerz w zes”ole ”aJacowo-folwarcznym 

(ulŁ GJówna 14, dzŁ ewidŁ nr 10ł5 arkŁ 4, nr ewi-

dencji zabytków 4ł1312); 
5) obora z czę`cią mieszkalną w zes”ole ”aJa-

cowo-folwarcznym (ulŁ GJówna 16, dzŁ ewidŁ  
nr 10/5 arkŁ 4, nr ewidencji zabytków 5ł1312); 

6) szkoJa (ulŁ GJówna 23, dzŁ ewidŁ nr 80 arkŁ 1, 
nr ewidencji zabytków 6ł1312); 

7) dom (ul. Ligocka 14, dz. ewid. nr 117 ark. 3, 

nr ewidencji zabytków 7ł1312); 
8) dom (ul. Polna 3a, dz. ewid. nr 149 ark. 3); 

9) dom mieszkalno-gospodarczy (ul. Polna 3, 

dzŁ ewidŁ nr 149 arkŁ 3, nr ewidencji zabytków 
8/1312), 

wskazanych na rysunku ”lanu, ustala się: 
10) rewaloryzację, utrzymanie i konserwację 

detalu architektonicznego; 

11) obowiązek zachowania otworów okien-

nych i drzwiowych w istniejącym ksztaJcie,  
z zastrzeweniem zawartym w ”kt 12; 

12) mowliwo`ć nadbudowy, rozbudowy, ”rze-

budowy i rozbiórki wyJącznie ”o uzyskaniu zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi; 
13) mowliwo`ć remontów budynków; 
14) mowliwo`ć ”rzebudowy budynków ”rzy 

zachowaniu bryJy obiektu oraz ksztaJtu dachu; 
15) obowiązek stosowania wyrobów budow-

lanych nawiązujących kolorystyką oraz fakturą 

do historycznych materiaJów budowlanych (hi-

storycznej zabudowy wsi). 

 

§ 9Ł1. W zakresie wymagaL wynikających  
z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 
tereny oznaczone symbolami: 1KD-Z, 1KD-L, 

2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 

1KD-PJ, 2KD-PJ, 3KD-PJ, 4KD-PJ, 1E, 2E, 1W, 

wyznacza się jako tereny ”od lokalizację inwe-

stycji celu publicznego. 

2Ł O`wietlenie uliczne, maJa architektura ”o-

winny być realizowana w o”arciu o s”ójne w ra-

mach ”oszczególnych ulic i ”laców formy, gabary-

ty, kolorystykęŁ 
3Ł Ustala się obowiązek uwzględnienia  

w ”rzy”adku budowy lub ”rzebudowy ukJadu 
drogowego rozwiązaL ”rzystosowanych do ko-

rzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawneŁ 
4Ł Lokalizacja obiektów budowlanych ”owin-

na odbywać się w s”osób za”ewniający ochronę 
ludno`ci zgodnie z wymogami obrony cywilnej, 
okre`lonymi ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

§ 10Ł Ze względu na brak wystę”owania te-

renów górniczych, uzdrowiskowych, terenów 
narawonych na niebez”ieczeLstwo ”owodzi i za-

growonych osuwaniem się mas ziemnych, nie 
okre`la się w ”lanie zasad ochrony i ograniczeL 
wynikających z ich wystę”owaniaŁ 

 

§ 11Ł1. W zakresie zasad modernizacji, roz-

budowy i budowy systemów komunikacji i infra-

struktury technicznej ustala się: 
1) realizację sieci infrastruktury technicznej  

w liniach rozgraniczających dróg, ”laców i cią-
gów ”ieszo-jezdnych z mowliwo`cią odstę”stwa 
od tej zasady w przypadku, gdy warunki tech-

niczne uniemowliwiają takie ”rowadzenie oraz  
w ”rzy”adku ”rzyJączy; 

2) w zakresie zao”atrzenia w energię elek-

tryczną: 
a) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i roz-

budowę sieci elektrycznych, realizowanych jako 
sieci kablowe, 

b) do”uszcza się lokalizację stacji transforma-

torowych wbudowanych w budynki przeznaczo-

ne na inne funkcje oraz wolnostojących z za-

”ewnionym dostę”em do drogi ”ublicznej na 
wszystkich terenach okre`lonych w ”lanie; 

3) w zakresie usJug telekomunikacyjnych 
ustala się obowiązek ”rowadzenia sieci teleko-

munikacyjnych wyJącznie jako kablowe; 

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i rozbu-

dowę sieci gazowej niskiego i `redniego ci`nienia, 
b) mowliwo`ć lokalizowania zbiorników na gaz 

do celów grzewczych i technologicznych na te-

renach ”rodukcyjnych i usJugowych, wyJącznie 
jako zbiorników ”odziemnych; 
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5) w zakresie zao”atrzenia w cie”Jo: 
a) do”uszcza się zao”atrzenie w cie”Jo z sieci 

cie”Jowniczej, 
b) do”uszcza się zao”atrzenie w cie”Jo z ko-

lektorów sJonecznych oraz innych alternatyw-

nych uródeJ cie”Ja lub indywidualnych kotJowni  
o s”rawno`ci energetycznej nie mniejszej niw 75%; 

6) w zakresie zao”atrzenie w wodę: 
a) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i roz-

budowę sieci wodociągowej, 
b) dopuszcza się korzystanie z indywidual-

nych ujęć wody wyJącznie do czasu rozbudowy 
gminnej sieci wodociągowej, 

c) do”uszcza się zachowanie istniejących 
studni ko”anych i ”Jytkich studni wierconych 
jako uródJa wody dla celów ”orządkowych i go-

spodarczych, 

d) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągo-

wej nalewy ”rzewidzieć na wy”adek awarii, za-

”ewnienie ciągJo`ci dostaw wody ”itnej ze uródeJ 
zastę”czych dla ludno`ci cywilnej oraz wody do 
celów ”rzeciw”owarowych, zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, 

e) do”uszcza się realizację hydrantów ”rze-

ciw”owarowych; 
7) w zakresie od”rowadzanie `cieków: 
a) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i roz-

budowę rozdzielczej sieci kanalizacji sanitarnej, 
b) obowiązek od”rowadzania `cieków do 

gminnej oczyszczalni `cieków ”o”rzez zbiorczą 
rozdzielczą sieć kanalizacji sanitarnej, 

c) dla budynków nie ”osiadających ”rzyJącze-

nia do sieci kanalizacyjnej do”uszcza się od”ro-

wadzanie `cieków do szczelnych szamb, wy-

Jącznie jako rozwiązanie tymczasowe, 
d) mowliwo`ć lokalizacji ”rzydomowych 

oczyszczalni `cieków, 
e) w ”rzy”adku `cieków, które mogą w”Jy-

wać negatywnie na stan sieci kanalizacyjnej na-

lewy je ”odczy`cić ”rzed od”rowadzeniem do 
zbiorczej sieci kanalizacyjnej, z uwzględnieniem 
”rze”isów odrębnych; 

8) w zakresie od”rowadzania wód o”ado-

wych i roztopowych: 

a) do”uszcza się budowę, ”rzebudowę i roz-

budowę sieci kanalizacji deszczowej, 
b) do”uszcza się od”rowadzanie nie zanie-

czyszczonych wód o”adowych i rozto”owych do 
gruntu, 

c) zakaz od”rowadzania wód o”adowych  
i roztopowych do sieci kanalizacji sanitarnej; 

9) w zakresie gospodarowania odpadami 

ustala się zasadę wstę”nej segregacji od”adów  
i usuwanie ich zgodnie z zasadami ”rzyjętymi na 
terenie gminy. 

2Ł W zakresie systemu komunikacji ustala się: 
1) ”odstawowy ukJad drogowy stanowią dro-

gi publiczne oraz publiczne ciągi ”ieszo-jezdne 

oznaczone symbolami: 1KD-Z, 1KD-L, 2KD-L, 

3KD-L, 4KD-L, 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 1KD-PJ, 

2KD-PJ, 3KD-PJ, 4KD-PJ, ”owiązane z drogami 
zlokalizowanymi poza granicami planu; 

2) drogi wewnętrzne, dojazdy stanowią uzu-

”eJnienie ”odstawowego ukJadu drogowego; 
3) mowliwo`ć wydzielania dróg wewnętrznych; 
4) obowiązek za”ewnienia miejsc ”ostojo-

wych dla samochodów na wJasnej dziaJce  
w granicach terenu, na którym lokalizowana jest 
inwestycja w ilo`ci: 

a) nie mniejszej niw 1 miejsce ”ostojowe jeden 

budynek mieszkalny lub mieszkanie, 

b) nie mniejszej niw 1 miejsce ”ostojowe na 
60 m2 ”owierzchni uwytkowej usJug, 

c) nie mniejszej niw 1 miejsce ”ostojowe na 
100 m2 ”owierzchni uwytkowej zabudowy ”ro-

dukcyjnej, skJadów i magazynówŁ 
 

§ 12Ł1Ł Śo”uszcza się Jączenie i dzielenie 
dziaJek objętych ”lanem na zasadach okre`lo-

nych w ”lanie i ”rze”isach odrębnychŁ 
2Ł W ramach ”lanu ustala się obowiązek za-

”ewnienia dostę”no`ci komunikacyjnej do dróg 
publicznych lub poprzez dojazdy, drogi we-

wnętrzne lub ustanowioną sJuwebno`ćŁ 
 

§ 13Ł Do czasu docelowego zagospodarowa-

nia terenów na zasadach okre`lonych w ”lanie, 
do”uszcza się utrzymanie istniejącego zagos”o-

darowania zrealizowanego w oparciu o prawo-

mocne decyzje i pozwolenia. 

 

§ 14Ł W ”lanie ustala się stawki ”rocentowe, na 

”odstawie których ustala się o”Jatę, o której mowa 
w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy, w wysoko`ci 15%Ł 

 

TytuJ I 
DziaJ 3  
USTALENIA SźCźEGÓIOWE 

 

§ 15Ł1Ł Śla terenów zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 

6MN, 7MN, ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej; 

2) mowliwo`ć lokalizacji usJug towarzyszących 
zabudowie mieszkaniowej stanowiących nie wię-
cej niw 30% ”owierzchni netto budynków ”rze-

znaczonych na funkcje mieszkalne; 

3) mowliwo`ć lokalizacji zabudowy zagrodo-

wej; 

4) mowliwo`ć realizacji garawy i zabudowy go-

s”odarczej, zlokalizowanej na tyJach zabudowy 
mieszkaniowej; 

5) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonej wraz 
z infrastrukturą rekreacyjną, maJą architekturą; 

6) mowliwo`ć realizacji dojazdów, ciągów ”ie-

szych. 
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2Ł W zakresie ”arametrów i wskauników za-

budowy, o której mowa w ustŁ 1, ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 11 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niw 3; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

50% ”owierzchni dziaJki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy o symetrycznym ukJadzie ”oJaci da-

chowych i nachyleniu ”oJaci od 30º do 45º, kryte 
dachówką lub materiaJem dachówko”odobnym; 

6) dopuszczalne dachy dwuspadowe, cztero-

s”adowe, naczóJkoweŁ 
3Ł Wielko`ć dziaJki nie mniejsza niw 800 m2. 

4Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJych dróg ”ublicznych i ”ublicznego ciągu ”ie-

szo-jezdnego. 

 

§ 16Ł1Ł Śla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usJugami, oznaczonych na rysun-

ku planu symbolami: 1MN/U, 2MN/U, ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej; 

2) mowliwo`ć lokalizacji usJug nieuciąwliwych; 
3) mowliwo`ć realizacji funkcji, o których 

mowa w pkt 1 i 2 Jącznie lub samodzielnie  
w ramach jednej dziaJki; 

4) mowliwo`ć lokalizacji zabudowy zagrodowej; 
5) mowliwo`ć realizacji garawy i zabudowy go-

s”odarczej, zlokalizowanej na tyJach zabudowy 
mieszkaniowej i usJugowej; 

6) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonej wraz 
z infrastrukturą rekreacyjną, maJą architekturą; 

7) mowliwo`ć realizacji dojazdów, ciągów ”ie-

szych. 

2Ł W zakresie ”arametrów i wskauników za-

budowy, o której mowa w ustŁ 1, ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 11 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niw 3; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

50% ”owierzchni dziaJki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy o nachyleniu ”oJaci od 30º do 45º, kry-

te dachówką lub materiaJem dachówko”odobnymŁ 
3Ł Wielko`ć dziaJki nie mniejsza niw 800 m2. 

4Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJych dróg ”ublicznych i ”ublicznych ciągów 
pieszo-jezdnych. 

 

§ 17Ł1Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1U, 

ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji usJug nieuciąwliwych; 
2) mowliwo`ć realizacji ”arkingów; 
3) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonej wraz 

z infrastrukturą rekreacyjną, maJą architekturą; 
4) mowliwo`ć realizacji dojazdów, ciągów ”ie-

szych i utwardzonych ”laców. 

2Ł W zakresie ”arametrów i wskauników za-

budowy, o której mowa w ustŁ 1, ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 11 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niw 2; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

50% ”owierzchni dziaJki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy o nachyleniu ”oJaci od 30º do 45º, 

kryte dachówką lub materiaJem dachówko”o-

dobnym. 

3Ł Wielko`ć dziaJki nie mniejsza niw 600 m2. 

4Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJej drogi ”ublicznej i ”ublicznego ciągu ”ieszo-

jezdnego. 

 

§ 18Ł1Ł Śla terenu zabudowy usJugowej, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 2U, 

ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji usJug nieuciąwliwych; 
2) mowliwo`ć lokalizacji usJug s”ortu i rekre-

acji; 

3) mowliwo`ć lokalizacji zabudowy zagrodo-

wej; 

4) mowliwo`ć realizacji garawy i zabudowy go-

spodarczej; 

5) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonej wraz 
z infrastrukturą rekreacyjną, maJą architekturą; 

6) mowliwo`ć realizacji dojazdów, ciągów ”ie-

szych. 

2. W zakresie parametrów i wskauników za-

budowy, o której mowa w ustŁ 1, ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 14 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niw 3; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

40% ”owierzchni dziaJki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy o nachyleniu ”oJaci od 30º do 45º, 

kryte dachówką lub materiaJem dachówko”o-

dobnym. 

3Ł Wielko`ć dziaJki nie mniejsza niw 800 m2. 

4Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJej drogi ”ublicznej i drogi wewnętrznejŁ 
 

§ 19Ł1Ł Śla terenów obiektów ”rodukcyjnych, 
skJadów i magazynów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 1P, 2P, ustala się: 

1) mowliwo`ć lokalizacji zabudowy ”rodukcyj-

nej; 

2) mowliwo`ć lokalizacji skJadów i magazy-

nów; 
3) mowliwo`ć realizacji ”arkingów; 
4) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonej, ma-

Jej architektury; 
5) mowliwo`ć realizacji dojazdów, ciągów ”ie-

szych i utwardzonych ”lacówŁ 
2Ł W zakresie ”arametrów i wskauników za-

budowy, o której mowa w ustŁ 1, ustala się: 
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1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 20 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niw 3; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

60% ”owierzchni dziaJki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy ”Jaskie lub mansardowe; 
6) obowiązek nasadzeL w ”ostaci zieleni wy-

sokiej na granicy terenów z drogami ”ublicznymi 
i terenami kolejowymi; 

7) mowliwo`ć lokalizacji ”odczyszczalni i ”rze-

”om”owni `cieków oraz zbiorników na wody 
opadowe; 

8) mowliwo`ć realizacji sieci i urządzeL tech-

nologicznych; 

9) mowliwo`ć lokalizacji inwestycji mogących 
wymagać s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowiskoŁ 

3Ł Wielko`ć dziaJki nie mniejsza niw 2000 m2. 

4Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJych dróg ”ublicznych i drogi wewnętrznejŁ 
 

§ 20Ł1. Dla terenów obiektów ”rodukcyjnych, 
skJadów i magazynów, terenów usJug, oznaczo-

nych na rysunku planu symbolami: 1P/U, 2P/U, 

3P/U, ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji zabudowy ”rodukcyjnej; 
2) mowliwo`ć lokalizacji skJadów i magazynów; 
3) mowliwo`ć lokalizacji usJug, w tym równiew 

usJug rzemiosJa; 
4) mowliwo`ć realizacji ”arkingów; 
5) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonej, ma-

Jej architektury; 
6) mowliwo`ć realizacji dojazdów, ciągów ”ie-

szych i utwardzonych ”lacówŁ 
2Ł W zakresie ”arametrów i wskauników za-

budowy, o której mowa w ustŁ 1, ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 15 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niw 3; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

60% ”owierzchni dziaJki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 20% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy ”Jaskie lub mansardowe; 
6) obowiązek nasadzeL w ”ostaci zieleni wy-

sokiej na granicy terenów z drogami ”ublicznymi 
i terenami kolejowymi; 

7) mowliwo`ć lokalizacji ”odczyszczalni i ”rze-

”om”owni `cieków oraz zbiorników na wody 

opadowe; 

8) mowliwo`ć realizacji sieci i urządzeL tech-

nologicznych; 

9) mowliwo`ć lokalizacji inwestycji mogących 
wymagać s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowiskoŁ 

3Ł Wielko`ć dziaJki nie mniejsza niw 1000 m2. 

4Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJych dróg ”ublicznych i ”ublicznych ciągów 
pieszo-jezdnych. 

§ 21Ł1Ł Śla terenu usJug s”ortu i rekreacji, 
oznaczonego na rysunku planu symbolem: 1US, 

ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji usJug s”ortu i rekre-

acji; 

2) mowliwo`ć lokalizacji boisk i urządzeL s”or-

towych; 

3) mowliwo`ć realizacji ”arkingów; 
4) mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonej wraz 

z infrastrukturą rekreacyjną, maJą architekturą; 
5) mowliwo`ć realizacji dojazdów, ciągów ”ie-

szych i utwardzonych ”lacówŁ 
2Ł W zakresie ”arametrów i wskauników za-

budowy, o której mowa w ustŁ 1, ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 12 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niw 2; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

40% ”owierzchni dziaJki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 30% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy o nachyleniu ”oJaci do 40º; 
6) elewacje budynków dowolneŁ 
3Ł Wielko`ć dziaJki nie mniejsza niw 1000 m2. 

4Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJych dróg ”ublicznychŁ 
 

§ 22Ł1. Dla terenu zieleni urządzonej z usJu-

gami, oznaczonego na rysunku planu symbolem: 

1ZP/U, ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji urządzonej zieleni 

parkowej o charakterze zieleni publicznej; 

2) mowliwo`ć lokalizacji usJug handlu, gastro-

nomi; 

3) mowliwo`ć realizacji ”arkingów; 
4) mowliwo`ć realizacji obiektów maJej archi-

tektury, ciągów ”ieszych i rowerowych i urzą-
dzeL rekreacyjnych i s”ortowych; 

5) zakaz grodzenia terenu. 

2Ł W zakresie ”arametrów i wskauników za-

budowy, o której mowa w ustŁ 1, ustala się: 
1) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 12 m; 
2) liczba kondygnacji nie większa niw 3; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

30% ”owierzchni dziaJki; 
4) powierzchnia terenu biologicznie czynnego 

nie mniejsza niw 60% ”owierzchni dziaJki; 
5) dachy ”Jaskie, mansardowe oraz dwu lub 

wielos”adowe o kącie nachylenia gJównych ”o-

Jaci nie większym niw 45ºŁ 
3Ł Ustala się wielko`ć dziaJki nie mniejszą niw  
        2000 m2. 

4Ł Śo”uszcza się wykonanie utwardzonych 
nawierzchni gJównych ciągów ”ieszych i alei  
z kostki kamiennej i lokalizację wzdJuw ciągów 
o`wietlenia w ”ostaci latarniŁ 

5Ł Ustala się obowiązek zagos”odarowania 
terenów w o”arciu o ”rojekt uwzględniający 
historyczne zaJowenie ”arkowe obejmujący co 
najmniej: roz”lanowanie ciągów komunikacyj-
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nych oraz z materiaJów z jakich mają być wyko-

nane, rozmieszczenie ”laców i obiektów malej 
architektury, o`wietlenie, zagos”odarowanie 
zielenią niską i wysoką oraz zagos”odarowanie 
urządzeniami rekreacji i wy”oczynkuŁ 

6Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJej drogi ”ublicznej i ”ublicznego ciągu pieszo-

jezdnego. 

 

§ 23Ł1Ł Śla terenu zieleni urządzonej, ozna-

czonego na rysunku planu symbolem: 1ZP, usta-

la się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji urządzonej zieleni 

parkowej o charakterze zieleni publicznej; 

2) mowliwo`ć realizacji obiektów maJej archi-

tektury, ciągów ”ieszych i rowerowych i urzą-
dzeL rekreacyjnych; 

3) nakaz ”okrycie wszystkich terenów nie-

utwardzonych zielenią niską i `rednią; 
4) zakaz grodzenia terenu. 

2Ł Ustala się obowiązek za”ewnienia nie 
mniej niw 80% ”owierzchni terenu jako teren 
biologicznie czynny. 

3Ł Ustala się wielko`ć dziaJki nie mniejszą niw  
        2000 m2. 

4Ł Śo”uszcza się wykonanie utwardzonych 
nawierzchni gJównych ciągów ”ieszych i alei  
z kostki kamiennej i lokalizację wzdJuw ciągów 
o`wietlenia w ”ostaci latarniŁ 

5Ł Ustala się obowiązek zagos”odarowania 
terenów w o”arciu o ”rojekt uwzględniający 
historyczne zaJowenie ”arkowe obejmujący co 
najmniej: roz”lanowanie ciągów komunikacyj-

nych oraz z materiaJów z jakich mają być wyko-

nane, rozmieszczenie ”laców i obiektów malej 

architektury, o`wietlenie, zagos”odarowanie 
zielenią niską i wysoką oraz zagos”odarowanie 
urządzeniami rekreacji i wy”oczynkuŁ 

6Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJej drogi ”ublicznej i ”ublicznego ciągu ”ieszo-

jezdnego. 

 

§ 24Ł1Ł Śla terenów rolniczych, oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 

5R, 6R, 7R, ustala się obowiązek wykorzystania 
na cele rolnicze. 

2Ł Śo”uszcza się realizację sieci infrastruktury 
technicznej. 

3Ł Śo”uszcza się lokalizowanie zabudowy 
związanej z ”rodukcją rolniczą, zgodnie z ”rze”i-

sami odrębnymiŁ 
 

§ 25Ł1. Dla terenu drogi publicznej klasy 

zbiorczej, oznaczonej na rysunku planu symbo-

lem: 1KD-Z, ustala się mowliwo`ć lokalizacji ”u-

blicznej drogi zbiorczej o szeroko`ci w liniach 
rozgraniczających jak na rysunku planu. 

2Ł W ramach linii rozgraniczających drogi do-

”uszcza się lokalizację jezdni, chodników, `ciewki 

rowerowej, zieleni ”rzyulicznej i oznakowaL sJu-

wących regulacji i za”ewnieniu bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego. 

3Ł Śo”uszcza się realizację infrastruktury 
technicznej oraz elementów maJej architektury, 
których lokalizacja nie w”Jynie na ograniczenie 
widoczno`ci na drodzeŁ 

 

§ 26Ł1Ł Śla terenów dróg ”ublicznych klasy 
lokalnej, oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 1KD-L, 2KD-L, 3KD-L, 4KD-L, ustala się 
mowliwo`ć lokalizacji ”ublicznej drogi lokalnej  
o szeroko`ci w liniach rozgraniczających jak na 
rysunku planu. 

2Ł W ramach linii rozgraniczających drogi do-

”uszcza się lokalizację jezdni, chodników, `ciewki 
rowerowej, zieleni ”rzyulicznej i oznakowaL sJu-

wących regulacji i za”ewnieniu bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego. 

3Ł Śo”uszcza się realizację infrastruktury 
technicznej oraz elementów maJej architektury, 
których lokalizacja nie w”Jynie na ograniczenie 
widoczno`ci na drodzeŁ 

 

§ 27Ł1Ł Śla terenów dróg ”ublicznych klasy 

dojazdowej, oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, ustala się mowli-
wo`ć lokalizacji ”ublicznej drogi dojazdowej  
o szeroko`ci w liniach rozgraniczających jak na 
rysunku planu. 

2Ł W ramach linii rozgraniczających drogi do-

puszcza się lokalizację jezdni, chodników, zieleni 
”rzyulicznej i oznakowaL sJuwących regulacji  
i za”ewnieniu bez”ieczeLstwa ruchu drogowegoŁ 

3Ł Śo”uszcza się realizację infrastruktury 
technicznej oraz elementów maJej architektury, 
których lokalizacja nie w”Jynie na ograniczenie 

widoczno`ci na drodzeŁ 
 

§ 28Ł1Ł Śla terenów ”ublicznych ciągów ”ie-

szo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1KD-PJ, 2KD-PJ, 3KD-PJ, 4KD-PJ, 

ustala się mowliwo`ć lokalizacji ”ublicznego ciągu 
pieszo-jezdnego o szeroko`ci w liniach rozgrani-

czających jak na rysunku ”lanuŁ 
2Ł W ramach linii rozgraniczających ciągu ”ie-

szo-jezdnego do”uszcza się lokalizację jezdni, 
chodników, zieleni ”rzyulicznej i oznakowaL sJu-

wących regulacji i za”ewnieniu bez”ieczeLstwa 
ruchu drogowego. 

3. Dopuszcza się realizację drogi jedno”rze-

strzennej z chodnikami i jezdnią zrealizowanymi 
w jednym poziomie. 

4Ł Śo”uszcza się realizację infrastruktury 
technicznej oraz elementów maJej architektury, 
których lokalizacja nie w”Jynie na ograniczenie 
widoczno`ci na drodze. 

5Ł Zakazuje się lokalizacji reklamŁ 
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§ 29Ł1Ł Śla terenów dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDW, 2KDW, ustala się drogi wewnętrznej  
o szeroko`ci w liniach rozgraniczających jak na 
rysunku planu. 

2. W ramach linii rozgraniczających drogi do-

”uszcza się lokalizację jezdni, chodników, zieleni 
”rzyulicznej i oznakowaL sJuwących regulacji  
i za”ewnieniu bez”ieczeLstwa ruchu drogowegoŁ 

3Ł Śo”uszcza się realizację drogi jedno”rze-

strzennej z chodnikami i jezdnią zrealizowanymi 

w jednym poziomie. 

4Ł Śo”uszcza się realizację infrastruktury 
technicznej oraz elementów maJej architektury, 
których lokalizacja nie w”Jynie na ograniczenie 
widoczno`ci na drodzeŁ 

 

§ 30Ł1Ł Śla terenów infrastruktury technicz-

nej ｦ energetyka, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 1E, 2E, ustala się: 
1) mowliwo`ć lokalizacji urządzeL infrastruktu-

ry technicznej ｦ stacji transformatorowych; 

2) mowliwo`ć realizacji stacji transformatoro-

wych w budynku wolnostojącym lub jako stacji 
kontenerowej; 

3) zakaz lokalizacji reklam. 

2Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJej drogi ”ublicznej i ”rzez teren 1PłUŁ 
 

§ 31Ł1. Dla terenu infrastruktury technicznej 

ｦ wodociąg, oznaczonego na rysunku ”lanu 
symbolem: 1W, ustala się: 

1) mowliwo`ć lokalizacji urządzeL infrastruktu-

ry technicznej, sJuwących gos”odarce wodocią-
gowej; 

2) mowliwo`ć realizacji zabudowy o wysoko-

`ci nie większej niw 6 m oraz urządzeL technicz-

nych związanych funkcją ”odstawową; 
3) zakaz lokalizacji reklam. 

2Ł Ustala się obsJugę komunikacyjną z ”rzyle-

gJej drogi ”ublicznejŁ 
 

TytuJ I 
DziaJ 4  
USTALENIA KOKCOWE 

 

§ 32Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wój-

towi Gminy PawJowiczkiŁ 
 

§ 33Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienniku Urzędo-

wym Województwa O”olskiegoŁ 
 

 Przewodniczący 
Rady Gminy 

PrzemysJaw Malinka 

 
ZaJącznik nr 1 

do uchwaJy nr Vł16ł11 

Rady Gminy PawJowiczki 
z dnia 24 lutego 2011 r. 

 

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Chrósty-Rysunek planu 
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ZaJącznik nr 2  
do uchwaJy nr Vł16ł11  

Rady Gminy PawJowiczki  
z dnia 24 lutego 2011 roku 

 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag  

do projektu miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego wsi ChróstyŁ 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu 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 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) 

Rada Gminy nie roz”atruje uwag ze względu na 
brak zJowonych uwagŁ 

 

 

ZaJącznik nr 3  
do uchwaJy nr Vł16ł11  

Rady Gminy PawJowiczki  
z dnia 24 lutego 2011 roku 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwesty-

cji z zakresu infrastruktury technicznej, zapisa-

nych w projekcie miejscowego planu zagospoda-

rowania ”rzestrzennego wsi Chrósty, które nale-

wą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospoda-

rowaniu 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 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) 

Rada Gminy PawJowiczki okre`la nastę”ujący 
s”osób realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz zasady ich finansowania: 

 

1Ł Na obszarze objętym miejscowym ”lanem 
zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Chrósty 
”rzewiduje się nastę”ujące inwestycje z zakresu 
infrastruktury technicznej, komunikacji i inwynie-

rii, które nalewą do zadaL wJasnych gminy: 
1) ”rzebudowa istniejącego ukJadu komunika-

cyjnego i dostosowanie go do ruchu pieszego; 

2) rozbudowa i ewentualna przebudowa sieci 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczo-

wej oraz o`wietleniaŁ 
2Ł Nie okre`la się harmonogramu realizacji 

wymienionych inwestycji. 

3Ł Powywej wymienione inwestycje mogą być 
finansowane ze `rodków wJasnych gminy lub 
przy wykorzystaniu dotacji unijnych oraz part-

nerstwa publiczno-prywatnego, mających na 
celu finansowe wsparcie realizacji inwestycji. 
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UCHWAIA NR Vł22ł2Ńńń 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEtDźIE 

 

 z dnia 28 lutego 2011 r. 

  
w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, le`nego i od nieruchomo`ci,  

wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591,  

z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,  

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 

1806, z 2003 roku Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 

1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 

poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 roku  

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 roku 

Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 roku  

Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 roku 

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 roku 


