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UCHWAIA Nr XIXłń43ł2ŃŃ8 

 RADŹ GMINŹ źĘBOWICE 

z dnia 20 listopada 2008 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi źębowice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 

marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zm.: z 2002 r. Nr 23, 

poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 

poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 

717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 

i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 

1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 

974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 20 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm.:  

z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492;  

z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087;  

z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. 

Nr 127, poz. 880 oraz z 2008 r. Nr 123, poz. 803),  

w związku z uchwaJą Nr VIIł42ł07 Rady Gminy źębo-

wice z dnia 25 kwietnia 2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ie-

nia do s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego wsi źębowice, ”o stwierdzeniu 
zgodno`ci  ”rojektu ”lanu ze Studium uwarunkowaL  
i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
źębowice, Rada Gminy źębowice uchwala, co nastę”uje: 

 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się miejscowy ”lan zagos”odarowa-

nia ”rzestrzennego wsi źębowice, zwany w dalszej 
tre`ci uchwaJy ”lanemŁ 

2Ł Plan, o którym mowa w ustŁ 1,  obejmuje obszar 
zabudowany wsi z ”rzylegJymi terenami rolnymi. 

3Ł Granice obszaru objętego ”lanem okre`lone są na 
rysunku ”lanu, s”orządzonym z wykorzystaniem urzę-
dowych kopii map zasadniczych w skali 1 : 1000, 

zwanym w  dalszej tre`ci uchwaJy rysunkiem ”lanuŁ  
 

§ 2Ł1. Integralnymi czę`ciami niniejszej uchwaJy są: 
1)  rysunek ”lanu, o którym mowa w § 1 ustŁ 3 - 

stanowiący zaJącznik nr 1,  
2)  rozstrzygnięcie dotŁ s”osobu roz”atrzenia uwag 

wniesionych do projektu planu - stanowiące zaJącznik 
nr 2,   

3)  rozstrzygnięcie dotŁ s”osobu realizacji ustalo-

nych w planie inwestycji  z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nalewącej do zadaL wJasnych gminy, oraz o 
zasadach ich finansowania - stanowiące zaJącznik nr 3Ł  

2. źaJączniki nr 2 i 3, o których mowa w ustŁ 1, nie 
są ustaleniami ”lanuŁ  
 

§ 3Ł1Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są tereny, wydzie-

lone na rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi, ozna-

czone symbolami  sJuwącymi do ”owiązania rysunku 
”lanu z ustaleniami tre`ci uchwaJy: 

1) MN ｦ tereny zabudowy  mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, w tym: 

a) istniejące -  1MN (§ 8), 2MN (§ 9), 3MN i 4MN  
(§ 10) oraz 5MN (§ 11),  

b) projektowane - MN”  (§ 12), 
2) RM ｦ tereny zabudowy zagrodowo - mieszkanio-

wej (§ 13), 
3) MM -  tereny zabudowy mieszkaniowej rezyden-

cjalnej (§ 14), 
4) MU ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo - usJugo-

wej (§ 15),  
5) MP ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo - rzemie`l-

niczej (§ 16),  
6) UC ｦ tereny zabudowy usJugowej centrum usJu-

gowego wsi, w tym: 

a) historycznego ｦ 1UC (§ 17) 
b) ws”óJczesnego ｦ 2UC (§ 18) 
7) U ｦ tereny zabudowy usJugowej (§ 19), 
8) UO ｦ tereny usJug ”ublicznych edukacji (§ 20 i § 21),  
9) UK ｦ tereny usJug kultu religijnego (§ 22), 
10) RR ｦ tereny rolnicze  (§ 23), 
11) RZ ｦ tereny uwytków zielonych (§ 24), 
12) PS - tereny skJadów i magazynów (§ 25),   
13) ZL ｦ tereny lasów i zadrzewieL (§ 26),  
14) ZP ｦ tereny zieleni ”arkowej (§ 27 i  § 28),  
15) ZS ｦ tereny zieleni urządzonej  (§ 29)Ł 
16) ZC ｦ tereny cmentarzy (§ 30),  
17) ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej (§ 31), 
18) WS ｦ tereny wód ”owierzchniowych (§ 32),  

19) E ｦ tereny urządzeL elektroenergetycznych 
(§ 33), 

20) KP ｦ tereny ”laców ”ublicznych (§ 34), 
21) KS ｦ tereny urządzeL komunikacji samochodo-

wej (§ 35), 
22) KD  - tereny dróg ”ublicznych, w tym: 

a) zbiorczych  - KDZ (§ 36),    
b) lokalnych - KDL (§ 37), 
c) dojazdowych -  KŚŚ (§ 38),  
23) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych (§ 39), 
24) KDP- tereny dróg ”ieszych (§ 40), 
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25) R-KD - rezerwy terenu ”od rozwój systemu ko-

munikacji drogowej (§ 41)Ł 
 

§ 4Ł1Ł Śla terenów, o których mowa w § 3, w ”la-

nie ustalono przeznaczenie oraz zasady ich zabudowy  

i zagos”odarowania z uwzględnieniem zasad ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego, a takwe ustalono w:  

1)  § 42 i § 43 - zasady modernizacji i rozwoju  sys-

temów komunikacji oraz wy”osawenia terenów w miej-

sca postojowe,   

2)  § 44 - zasady modernizacji i rozwoju systemów 
infrastruktury technicznej, 

3)  § 45 - 46 - zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody 
i krajobrazu kulturowego, 

4)  § 47 - 51 - zasady ochrony dziedzictwa kulturo-

wego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej, 
5)  § 52 - zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych, 

6)  § 53 - szczególne warunki zagos”odarowania te-

renów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu,  
7)  § 54 - zasady i warunki scalania oraz  ”odziaJu 

nieruchomo`ci, 
8) § 55 - s”osób i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwytkowania terenów  
9)  § 56 - stawki ”rocentowe, na ”odstawie których 

ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci nie-

ruchomo`ciŁ 
2. W ”lanie nie ustalono granic i s”osobów zago-

s”odarowania terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych, w tym 
terenów górniczych, narawonych na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowonych osuwaniem się mas ziem-

nych, ”oniewaw takie tereny  nie wystę”ują na obszarze 
objętym ”lanemŁ  

 

§ 5Ł1Ł Na terenach,  o których mowa w § 3,  mow-
na: 

1)  lokalizować nowe obiekty budowlane, wraz ze 
związanymi z nimi urządzeniami budowlanymi, oraz 
dokonywać odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, ”rze-

budowy, remontu i zmiany s”osobu uwytkowania istnie-

jących obiektów budowlanych lub ich czę`ci, a takwe 
wykonywać inne roboty budowlane ｦ w zakresie zgod-

nym z ”rze”isami szczegóJowymi ”lanu,   
2)  lokalizować, remontować, ”rzebudowywać i roz-

budowywać urządzenia komunikacji wewnętrznej oraz 
urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, związane  
z obsJugą obiektów i terenów, o których mowa w § 3 

ustŁ 1, a takwe inne sieci i urządzenia,  je`li nie kolidują 
z ustalonym w  ”lanie ”rzeznaczeniem lub nie zakJócą 
mowliwo`ci racjonalnej zabudowy nieruchomo`ci,   

3)  lokalizować towarzyszącą  zieleL urządzoną  i 
maJą architekturęŁ  

 

§ 6Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na  rysunku 
”lanu są ustaleniami ”lanu:  

1)  granica obszaru objętego ”lanem,  

2)  linie rozgraniczające tereny o równym ”rzezna-

czeniu lub równych zasadach zagos”odarowania ｦ wy-

znaczone `ci`le oraz  wyznaczone orientacyjnie,  
3)  oznaczenia  ”rzeznaczenia terenów, literowe lub 

liczbowo - literowe,  

4)  linie zabudowy ｦ obowiązujące i nie”rzekraczal-

ne,  

5)  obowiązujący s”osób sytuowania gJównej kale-

nicy dachu, 

6)  strefa B - ochrony konserwatorskiej, 

7)  obiekty  zabytkowe - ujęte w gminnej ewidencji 
zabytków, 

8)  obiekty wykazujące cechy zabytkowe, 
9)  ”ojedyncze drzewa i gru”y drzew objęte ochro-

ną,  
10)  ”otencjalny zasięg uciąwliwego oddziaJywania 

linii kolejowej. 

2.  PozostaJe, niewymienione w ust. 1, oznaczenia 

graficzne rysunku ”lanu, mają charakter informacyjnyŁ 
 

§ 7Ł1Ł Uwyte w niniejszej uchwale terminy oznacza-

ją:  
1)  przepisy odrębne ｦ przepisy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi, Normy Polskie i Normy Branwowe, 
”rze”isy ”rawa miejscowego obowiązujące na terenie 

województwa o”olskiego, oraz ograniczenia w dys”o-

nowaniu terenami wynikające z ”rawomocnych decyzji 
administracyjnych,  

2)  teren ｦ czę`ć obszaru objętego ”lanem, o okre-

`lonym rodzaju ”rzeznaczenia oraz zasadach zabudowy 
i zagospodarowania, wydzielony liniami rozgraniczają-
cymi i oznaczony symbolem literowym lub liczbowo - 

literowym,  

3)  linie rozgraniczające ｦ linie oddzielające tereny  
o równym ”rzeznaczeniu lub równych zasadach zago-

spodarowania: 

a)  wyznaczone `ci`le - nie”odlegające zmianom,  
z wyJączeniem zmiany dokonanej w trybie zmiany planu 

wymaganym ”rze”isami odrębnymi,  
b)  wyznaczone orientacyjnie ｦ umowliwiające 

wzajemne ”rzenikanie się ”rzeznaczenia terenów, 
”odlegające zmianom ”o”rzez korygowanie ich 
”rzebiegu w zalewno`ci od zastosowanych rozwiązaL 
”rzestrzennych i technicznych, lub wystę”ujących 
”otrzeb, w tym szczególnie w ”rzy”adku: 

ｦ  dostosowania ”rzebiegu linii do istniejącego ”rzebiegu 
granic geodezyjnych ”odziaJów wJasno`ciowych,  

ｦ  dokonania zmiany przebiegu granicy geodezyjnej 

dziaJki budowlanej, wzdJuw której wyznaczono linię 
rozgraniczającą,  w celu ”oszerzenia ”asa drogowego 
drogi ”ublicznej lub wewnętrznej, ”owiększenia dziaJki 
budowlanej lub regulacji granic ”omiędzy nieruchomo`ciami,  

ｦ  wyJączenia dziaJki budowlanej, ”rzylegJej do linii 

rozgraniczającej, z granic terenu o ustalonym ”rzeznaczeniu  
i wJączenia jej do granic ”rzylegJego terenu o innym 
przeznaczeniu, ustalonym planem,  

4)  przeznaczenie dopuszczalne ｦ to przeznaczenie 

alternatywne, które mowna lokalizować na terenie nie-
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zalewnie od ”rzeznaczenia ”odstawowego lub Jącznie  
z nim,  zgodnie z ”rze”isami szczególnymi,  

5)  wskaunik zabudowy - wskaunik wyrawający ”rocen-

towy udziaJ ”owierzchni zabudowy budynków, wiat i zada-

szeL, w ”owierzchni dziaJki budowlanejłnieruchomo`ci, lub 
tew jej czę`ci ”oJowonej w liniach rozgraniczających terenu  
o okre`lonym rodzaju  ”rzeznaczenia,  

6)  linia zabudowy obowiązująca ｦ linia wyznaczają-
ca wymaganą odlegJo`ć usytuowania budynków, usta-

lonych w ”rze”isach szczegóJowych ”lanu, mierzoną od 
drogi do lica zasadniczej `ciany budynku lub jej najbliw-
szego punktu, przy czym: 

1)  na linii zabudowy nalewy sytuować min 60%  lica 
`ciany zasadniczej w ”oziomie ”arteru budynku,    

2)  linia ta jest jednocze`nie nie”rzekraczalną linią 
zabudowy dla ”ozostaJych budynków, wiat i zadaszeL, 
je`li  ”rze”isy szczegóJowe ”lanu nie stanowią inaczej,  

7)  linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ linia wyzna-

czająca najmniejszą do”uszczalną odlegJo`ć budynków 
od drogi,  mierzona do lica zasadniczej `ciany budynku 
lub jej najbliwszego  ”unktu w poziomie parteru,  

8)  usJugi handlu detalicznego ｦ budynek, lub jego 

czę`ć, gdzie klient mowe osobi`cie dokonać zaku”u 
towaru w s”rzedawy detalicznej, w tym takwe ku”na 
ku”onów gier losowych, s”ortowych i loteryjnych it”Ł, 
z wyJączeniem s”rzedawy maszyn budowlanych i rolni-

czych oraz stacji paliw (kupna detalicznego paliw),  

9)  usJugi gastronomii ｦ budynek, lub  jego czę`ć,  
przeznaczona do prowadzenia restauracji, baru, kawiar-

ni, cukierni, cocktail-baru, winiarni, pubu i inne, o po-

dobnym charakterze, takwe z ”rodukcją ”rowadzoną na 
”otrzeby usJug gastronomii i handlu detalicznego, 
`wiadczonych w miejscu wytwarzania ”roduktów  lub 
`wiadczonych usJug cateringowych na zewnątrz,  

10)  usJugi rozrywki ｦ budynek, lub jego czę`ć, 
przeznaczona na sale taneczne, kluby, salony gier, ka-

wiarnie internetowe, kręgielnie, sale bilardowe, kasyna 
i inne, o podobnym charakterze, 

11)  usJugi kultury ｦ budynek, lub jego czę`ć, ”rze-

znaczona do ”rowadzenia centrów kultury,  domu kul-

tury, sal koncertowych, sal widowiskowych, klubu 

muzycznego, literackiego, teatralnego  i innych związa-

nych z kulturą, a takwe studia i ”racownie artystyczne, 
galerie sztuki, muzea, sale wystawowe, biblioteki, me-

diateki oraz centra informacyjne i inne o podobnym 

charakterze, 

12)  obsJuga turystyki ｦ obiekty turystyczne takie 

jak hotele, motele, gospody, zajazdy,  pensjonaty, do-

my wycieczkowe, schroniska, w tym schroniska mJo-

dziewowe, domy kolonijne, takwe z usJugami gastrono-

mii,  rozrywki i handlu detalicznego, oraz usJugi ”rze-

wodnickie i  inne usJugi o ”odobnym charakterze 

`wiadczone turystom lub odwiedzającym,  
13)  usJugi agroturystyczne ｦ dziaJalno`ć usJugowo - 

turystyczna ”rowadzona ”rzez rolników na terenie ro-

dzinnego gospodarstwa rolnego, rozumiana zgodnie z 

”rzy”isami o ”odatkach dochodowych od osób fizycz-

nych, obejmująca miŁ nocleg, wywywienie (s”rzedaw 

”osiJków domowych) oraz inne usJugi związane z ”oby-

tem turysty (ognisko, ”rzejawdwka konna, rowerowa 
it”Ł), `wiadczone tylko i wyJącznie dla osób ”rzebywa-

jących w gos”odarstwie na wy”oczynku,  
14)  usJugi edukacji ｦ budynek, lub jego czę`ć, ”rze-

znaczony na ”rzedszkole, szkoJy ”oziomu ”odstawo-

wego, szkoJy artystyczne i inne szkoJy, a takwe uwyt-

kowany na ”rowadzenie kursów i szkoleL w zakresie 
nauczania (n”Ł  języków, taLca, rysunku, aktorskie i 
inne profesjonalne it”Ł), z wyJączeniem szkolenia kie-

rowców,  
15)  usJugi opieki zdrowotnej ｦ budynek, lub jego 

czę`ć, w którym `wiadczone są usJugi lecznictwa i 
poradnictwa zdrowotnego oraz diagnostyki zdrowotnej,  

a takwe zakJady rehabilitacji,  laboratoria, ambulatoria, 
wJobki i inne o podobnym charakterze,   

16)  usJugi opieki spoJecznej i socjalnej ｦ budynek, 

lub jego czę`ć, ”rzeznaczony do ”rowadzenia ”ogoto-

wia o”iekuLczego, domów ”omocy s”oJecznej (schro-

nisk dla bezdomnych, domów samotnych matek, ofiar 
”rzemocy it”Ł), domów s”okojnej staro`ci,  domów 
dziecka, schroniska dla nieletnich i inne o podobnym 

charakterze,  

17)  usJugi  sportu i rekreacji ｦ tereny i obiekty spor-

towo - rekreacyjne obejmujące hale s”ortowe, stadiony 

i inne obiekty sportowe przystosowane do organizacji 

im”rez masowych, siJownie i sale innych ćwiczeL, s”e-

cjalistyczne obiekty s”ortowe (baseny ”Jywackie, ujew-
dwalnie koni, o`rodki ws”inaczkowe, rolkowe, rowero-

we) i inne o podobnym charakterze, a takwe terenowe 
urządzenia s”ortowe (boiska, biewnie, skocznie it”Ł), 

18)  usJug bezpieczeLstwa publicznego ｦ tereny i 

obiekty ”olicji, strawy ”owarnej, obrony cywilnej i inne, 
związane z za”ewnieniem ”orządku ”ublicznego oraz 
bez”ieczeLstwa ludzi i mienia,  

19)  usJugi biurowe ｦ budynek, lub jego czę`ć, ”rze-

znaczony dla administracji ”ublicznej,  dziaJalno`ci sto-

warzyszeL, organizacji s”oJecznych, socjalnych i ”oli-
tycznych, obsJugi ”ocztowej i telekomunikacyjnej, ob-

sJugi finansowej i ”o`rednictwa finansowego, obsJugi 
nieruchomo`ci, ubez”ieczeL,  obsJugi administracyjno - 
socjalnej firm, centra konferencyjne, biura i agencje 

reklamowe, artystyczne, turystyczne, archiwa i inne o 

podobnym charakterze, 

20)  usJugi techniczne ｦ usJugi wykonywane  w za-

kresie remontów, na”raw, konserwacji i obsJugi urzą-
dzeL i s”rzętu budowlanego, rolniczego i ”ojazdów, 
takie jak usJugi mechaniczne, blacharskie, lakiernicze, 
wulkanizacyjne i wymiany ogumienia, elektrotechniczne 

i elektroniczne, wymiany czę`ci i akcesoriów it”Ł, oraz 
diagnostyka ”ojazdów i wykonywanie ”rzeglądów 
technicznych, a takwe ”omoc drogowa, handel deta-

liczny ”ojazdami lub ich czę`ciami oraz wynajem samo-

chodów,  z wyJączeniem stacji ”aliw, 
21)  usJugi rzemie`lnicze ｦ usJugi wykonywane w 

zakJadach rzemie`lniczych ”rodukcyjnych i usJugowych 
w zakresie stolarstwa, `lusarstwa, kamieniarstwa, ”ie-

karnictwa, cukiernictwa, jubilerstwa  it”Ł i zakJady 
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`wiadczące usJugi budowlane oraz inne o ”odobnym 
charakterze, a takwe drobna ”rodukcja innych wyrobów 
i rozmaitych artykuJów oraz s”rzętu,  

22)  usJugi bytowe ｦ usJugi nie ”owodujące uciąwli-
wo`ci wynikających z ruchu samochodów  w ”orze 
nocnej (22oo - 6oo), `wiadczone dla lokalnej s”oJeczno-

`ci, takie jak usJugi fryzjerskie, kosmetyczne, o”tyczne, 
pralnicze, fotograficzne, kserograficzne, introligatorskie,  

internetowe, dorabiania kluczy, wykonywania pieczą-
tek, solaria, gabinety masawu  oraz inne o ”odobnym 
charakterze, `wiadczone indywidualnie dla klienta deta-

licznego,  a takwe usJugi:  
a)  w zakresie na”raw i wy”owyczania s”rzętu oraz  

artykuJów uwytku osobistego i domowego, 
b)  remontowe, wykoLczeniowe i konserwacyjne, 

`wiadczone indywidualnie u klienta, w zakresie robót 
budowlanych oraz innych robót,   

23)  usJugi drobne ｦ usJugi obejmujące indywidualne 
”raktyki lekarskie, usJugi ”rojektowe, geodezyjne, praw-

nicze, rachunkowo - księgowe, doradcze, detektywi-

styczne, obsJugi finansowej i ubez”ieczeniowej i inne  
o ”odobnym charakterze, `wiadczone w lokalu uwytko-

wym  jednorodzinnego budynku mieszkalnego, rozumia-

nego zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  
24)  maJy budynek usJugowy ｦ budynek w rozumie-

niu ”rze”isów ”rawa budowlanego nieprzeznaczony na 

cele budownictwa mieszkaniowego, o kubaturze nie- 

”rzekraczającej 1200 m3, niebędący wielko”owierzch-

niowym obiektem handlowym,  

25)  dach o poJaciach symetrycznych ｦ dach spa-

dzisty zaJowony na zasadniczej bryle budynku, o jedna-

kowych kątach nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 
zbiegających się w gJównej kalenicy, a takwe dach 
mansardowy, dla którego kąt nachylenia ”oJaci dacho-

wych zawarty ”omiędzy ”Jaszczyzną ”oziomą ”rzecho-

dzącą ”rzez murJaty, a ”Jaszczyznami  ”rzechodzącymi 
”rzez krawędu gJównej kalenicy dachu i te same murJa-

ty, okre`lają ustalenia ”lanu,  
26)  parking strategiczny ｦ ”arking ogólnodostę”ny 

dla obsJugi zabudowy centrum usJugowego wsiŁ  
27)  m.p. ｦ to miejsce postojowe dla samochodów 

osobowych.  

2Ł Uwyte w  ”lanie inne wyrawenia, zdefiniowane  
w  ”rze”isach odrębnych, w rozumieniu ustaleL ustŁ 1 ”kt 1, 
inter”retuje się wedJug stanu ”rawnego obowiązujące-

go w dniu uchwalenia planu. 

 

DziaJ II 
Przepisy szczegóJowe 

 

RozdziaJ ń 

Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgra-

niczającymi oraz zasady ich zabudowy i zagospodaro-

wania 

 

§ 8Ł1Ł 1MN ｦ tereny zabudowy  mieszkaniowej jed-

norodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod jed-

norodzinną zabudowę mieszkaniową wolnostojącą lub 
bliuniaczą, z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograni-

czeniami: 

1)  do”uszcza się lokalizację: 
a) usJug bytowych oraz usJug drobnych,  
2)  zakaz lokalizacji budynkówłwiat gos”odarczychł 

garawowych blaszanych, skJadanych z gotowych ele-

mentów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu ze-

wnętrznego, a takwe tymczasowych obiektów budow-

lanych. 

2.  Śla terenu 1MN ustala się nastę”ujące zasady 
zabudowy i  zagospodarowania: 

1)  zjazd na teren -  z drogi KDL, 

2)  w granicach dziaJki sytuować miejsca ”ostojowe dla 
samochodów osobowych w ilo`ci okre l̀onej w § 43 ”lanu,   

3)  od strony drógłulic ”ublicznych - zakaz grodzenia 

dziaJki  ogrodzeniami z ”refabrykatów betonowych oraz 
o ”owierzchni awurowej mniejszej niw 50% i wysoko`ci 
większej niw 1,5 m, 

4)  na dziaJce sytuować do 2 budynków  gos”odar-

czychłgarawowych, w tym nie więcej niw 1 wolnostoją-
cy; ”owierzchnia zabudowy budynku wolnostojącego 
do 60 m2; budynek gos”odarczyłwiatę sytuować  
w odlegJo`ci  min 1,5 m od granicy dziaJki,  

5)  linia zabudowy: 

a)  obowiązująca dla budynków mieszkalnych ｦ 8 m 

od drogi/ulicy KDL,  

b)  nieprzekraczalna ｦ min. 6 m od drogi/ulicy KDW,   

6)  wskauniki zagos”odarowania dziaJki: 
a)  wskaunik zabudowy ｦ do 30%,  

b)  powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 40%,  

7) gabaryty i wysoko`ci budynków: 
a)  mieszkalnych ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 9 m do kalenicy 
dachu,  

b)  ”ozostaJych  ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych,  

w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 7 m do kalenicy 
dachu, 

8) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ budynku miesz-

kalnego od 9 m do 14 m,  

9) geometria dachów budynków - dach wielospa-

dowy lub ko”ertowy o ”oJaciach symetrycznych i ką-
tach nachylenia 35 - 45o. 

 

§ 9Ł1Ł 2MN ｦ teren zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod  jedno-

rodzinną zabudowę mieszkaniową wolnostojącą lub 
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bliuniaczą, z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograni-

czeniami: 

1)  do”uszcza się lokalizację: 
a)  usJug drobnych oraz usJug bytowych,  
b)  usJug handlu detalicznego na dziaJkach bez”o-

`rednio dostę”nych z drógłulic KŚL, 
c)  dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  
2)  zakaz lokalizacji budynkówłwiat gos”odarczychł 

garawowych blaszanych, skJadanych z gotowych ele-

mentów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu ze-

wnętrznego, a takwe tymczasowych obiektów budow-

lanych. 

2.  Śla terenu 2MN ustala się nastę”ujące zasady 
zabudowy i  zagospodarowania: 

1)  zjazd na teren -  z istniejących dróg ”ublicznych i 
wewnętrznych,  

2)  w granicach dziaJki sytuować miejsca ”ostojowe 
dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 
planu,  

3)  od strony dróg-ulic ”ublicznych i wewnętrznych 
oraz ”rzestrzeni ”ublicznych, o których mowa w § 52 
”lanu, zakaz grodzenia dziaJki  ogrodzeniami z ”refabrykatów 
betonowych oraz o ”owierzchni awurowej mniejszej niw 50% 
i wysoko`ci większej niw 1,5 m,  

4)  usJugi handlu detalicznego sytuować jako wbu-

dowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub 

w maJym budynku usJugowym jako wolnostojące; teren 
”oJowony ”rzed elewacją frontową usJug handlu ”ozo-

stawić ogólnodostę”ny,  
5)  do”uszcza się usytuowanie budynku gos”odarczego/ 

garawowego w odlegJo`ci 1,5 - 3 m oraz przy granicy 

dziaJki, na zasadach  okre`lonych ”rze”isami odrębnymi,  
6)  linia zabudowy: 

a)  obowiązująca - dla budynków mieszkalnych i 
usJug handlu detalicznego, od 3 m do 12 m od dro-

gi/ulicy, zgodnie z rysunkiem planu, 

b)  nieprzekraczalna ｦ dla wolnostojących budynków 
gos”odarczychłgarawowych, okre`lona tylną elewacją 
budynku mieszkalnego,  

7)  wskauniki zagos”odarowania dziaJki: 
a)  wskaunik zabudowy ｦ do 35%,  

b)  powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 35%,  

8)  gabaryty i wysoko`ci budynków: 
a)  mieszkalnych ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, 

w tym uwytkowe ”oddasze oraz do 9,5 m do kalenicy 
dachu, 

b)  gos”odarczychłgarawowych ｦ do 2 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz  do  7 m 

do kalenicy dachu, 

9)  szeroko`ć elewacji frontowej ｦ budynku 

mieszkalnego do 14 m, 

10)  geometria dachów budynków: 
a)  mieszkalnych - dach dwuspadowy, dwuspadowy 

z naczóJkami lub mansardowy o ”oJaciach symetrycz-

nych i kątach nachylenia 35 - 45o,  sytuowany kalenicą 
równolegle do frontu dziaJki, 

b)  gos”odarczychłgarawowych - dach o ”oJaciach 
symetrycznych i kątach nachylenia 35 - 45o, 

11) dla istniejącej zabudowy, nies”eJniającej wymo-

gów ustŁ 2 ”kt 6 - 10 do”uszcza się zachowanie stanu 
istniejącego z mowliwo`cią nadbudowy, ”rzebudowy i 
rozbudowy, ”rzy czym mowliwe do s”eJnienia warunki, 
o których mowa w ustŁ 2, ”ro”onuje się stosować od-

powiednio.  

 

§ 10Ł1Ł 3MN i 4MN ｦ teren zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym 

”od  jednorodzinną zabudowę mieszkaniową wolnosto-

jącą, bliuniaczą, szeregową oraz wielorodzinną zabu-

dowę mieszkaniową do 8 mieszkaL w budynku, z na-

stę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 
1)  do”uszcza się: 
a) lokalizację usJug edukacji, s”ortu i rekreacji, obsJugi 

turystyki, usJug handlu detalicznego, usJug biurowych, na 
dziaJkach bez”o`rednio dostę”nych z drógłulic ”ublicznych,   

b) usJug drobnych i usJug bytowych,  
c) lokalizację usJug rzemie`lniczych oraz usJug tech-

nicznych o nie więcej niw 3 stanowiskach roboczych, 
na dziaJkach o ”owierzchni większej niw 1000 m2  bez-

”o`rednio dostę”nych z drogiłulicy KŚź lub KŚL,  
d) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodowej,  
e) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  
2)  zakaz lokalizacji budynkówłwiat gos”odarczychł 

garawowych blaszanych, skJadanych z gotowych ele-

mentów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu ze-

wnętrznegoŁ 
3.  Śla terenu 3MN i 4MN ustala się nastę”ujące 

zasady zabudowy i  zagospodarowania: 

1)  zjazd na teren -  z istniejących dróg ”ublicznych  
i wewnętrznych, lub dróg sJuwebnych, 

2)  w granicach dziaJki sytuować miejsca ”ostojowe 
dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 
planu,  

3)  od strony drógłulic ”ublicznych i wewnętrznych - 
zakaz grodzenia dziaJki ogrodzeniami z ”refabrykatów 
betonowych oraz o ”owierzchni awurowej mniejszej niw 
50% i wysoko`ci większej niw 1,5 m,  

4)  usJugi handlu detalicznego sytuować jako wbu-

dowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub 

w maJym budynku usJugowym  jako wolnostojące; 
teren ”oJowony ”rzed elewacją frontową usJug handlu 
”ozostawić ogólnodostę”ny,  

5)  na dziaJce z zabudową mieszkaniową jedno- i 

wielorodzinną  sytuować do 2 budynków gos”odarczychł 
garawowych, ”rzy czym Jączna ”owierzchnia ich zabudowy 
nie mowe ”rzekraczać ”owierzchni zabudowy budynku 
mieszkalnego,      

6)  budynki mieszkalne i usJugowe sytuować na za-

sadach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, z uwzględ-

nieniem wymogów  § 53 ”lanu, 
7)  linia zabudowy:  

a) obwiązująca  dla budynków mieszkalnych i usJu-

gowych - zgodnie z rysunkiem planu, 

b) nieprzekraczalna ｦ zgodnie z rysunkiem planu,  

8)  wskauniki zagos”odarowania dziaJki: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  
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b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min.  30%,  

9)  gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze oraz do 12 m do 

kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 9 m od 

”oziomu terenu do najwywej ”oJowonego ich ”unktu,   
10)  szeroko`ć elewacji frontowej budynków miesz-

kalnych - do 20 m na terenie 3MN oraz do 13 m na 

terenie 4MN,  

11)  geometria dachu budynków:  
a) mieszkalnych - dach o ”oJaciach symetrycznych  

i kątach nachylenia 30 - 45o,  sytuowany kalenicą rów-

nolegle do frontu dziaJki na terenie 3MN oraz ”rosto”a-

dle do frontu dziaJki na terenie 4MN,  
b) ”ozostaJych ｦ dowolna,  

12) dla istniejącej zabudowy, nies”eJniającej wymo-

gów ustŁ 2 ”kt 6 - 11, do”uszcza się zachowanie stanu 
istniejącego z mowliwo`cią nadbudowy, ”rzebudowy  
i rozbudowy, ”rzy czym mowliwe do s”eJnienia warunki, 
o których mowa w ustŁ 2, ”ro”onuje się stosować od-

powiednio.  

 

§ 11Ł1. 5MN ｦ teren zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod  

jednorodzinną zabudowę mieszkaniową, wolnostojącą  
i bliuniaczą, z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograni-

czeniami: 

1)  do”uszcza się lokalizację: 
a) usJug drobnych i usJug bytowych,  
b) usJug edukacji,  
c) obsJugi turystyki, usJug handlu detalicznego i usJug 

biurowych  na dziaJkach bez”o`rednio dostę”nych z  dro-

gi/ulicy KDZ lub KDL,  

2)  zakaz lokalizacji budynkówłwiat gos”odarczychł 
garawowych blaszanych, skJadanych z gotowych elemen-

tów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, 
a takwe tymczasowych obiektów budowlanychŁ 

2Ł Śla terenu 5MN ustala się nastę”ujące zasady 
zabudowy i  zagospodarowania: 

1)  zjazd na teren -  z istniejących dróg ”ublicznych  
i wewnętrznych,  

2)  w granicach dziaJki sytuować miejsca ”ostojowe 
dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 
planu,  

3)  od strony drógłulic ”ublicznych i wewnętrznych - 
zakaz grodzenia dziaJki ogrodzeniami z ”refabrykatów 
betonowych oraz o ”owierzchni awurowej mniejszej niw 
50% i wysoko`ci większej niw 1,5 m,  

4)  usJugi handlu detalicznego sytuować jako wbu-

dowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub 

w maJym budynku usJugowym  jako wolnostojące; 
teren ”oJowony ”rzed elewacją frontową usJug handlu 
”ozostawić ogólnodostę”ny,  

5)  na dziaJce sytuować nie więcej niw 2 budynki 
gos”odarczełgarawowe wolnostojącełdobudowane, ”rzy 
czym Jączna ”owierzchnia ich zabudowy nie mowe 
”rzekraczać ”owierzchni zabudowy budynku mieszkalnego, 

6)  do”uszcza się sytuowanie budynków mieszkal-

nych i usJugowych w odlegJo`ci 1,5 m od granicy 

dziaJki,  
7)  linia zabudowy obowiązująca lub nie”rzekraczalna dla 

budynków mieszkalnych i usJugowych - zgodnie z rysunkiem 

planu,  

8)  wskauniki zagos”odarowania dziaJki:  
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min.  30%,  

9)  gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze oraz do 12 m do 
kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz 

do 9 m do najwywej ”oJowonego ich ”unktu,   
10) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ budynków 

mieszkalnych do 14 m,  

11) geometria dachu budynków: 
a) mieszkalnych - dach kopertowy lub czterospado-

wy o ”oJaciach symetrycznych i kątach nachylenia 30 - 
45o, sytuowany kalenicą równolegle do frontu dziaJki, 

b) ”ozostaJych ｦ  dowolna,  

12) dla istniejącej zabudowy, nies”eJniającej wymo-

gów ustŁ 2 ”kt 5 - 11, do”uszcza się zachowanie stanu 
istniejącego z mowliwo`cią nadbudowy, ”rzebudowy i 
rozbudowy, przy czym mowliwe do s”eJnienia warunki, 
o których mowa w ustŁ 2, ”ro”onuje się stosować od-

powiednio.  

 

§ 12.1. MNp ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, z przeznaczeniem podstawowym pod 

”rojektowaną jednorodzinną zabudowę mieszkaniową 
wolnostojącą, z nastę”ującymi do”uszczeniami i ogra-

niczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) usJug drobnych,  
b) usJug bytowych  ｦ na dziaJkach bez”o`rednio do-

stę”nych z drógłulicy KŚL,  
c) dróg dojazdowych do gruntów rolnych,  
2) zakaz lokalizacji budynkówłwiat gos”odar-

czychłgarawowych blaszanych, skJadanych z goto-

wych elementów, lub innych o niskiej estetyce 
wyglądu zewnętrznego, a takwe tymczasowych 
obiektów budowlanychŁ 

2.  Śla terenu MN” ustala się nastę”ujące zasady 
zabudowy i  zagospodarowania: 

1) zjazd na teren ｦ z istniejących lub ”rojektowa-

nych drógłulic ”ublicznych lub wewnętrznych,  
2) w granicach dziaJki sytuować miejsca ”ostojowe 

dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 
”lanu, wliczając garaw,  

3) od strony drógłulic ”ublicznych i wewnętrznych 
oraz przestrzeni ”ublicznych, o których mowa w § 52 
”lanu, zakaz grodzenia dziaJki ogrodzeniami z ”refabry-

katów betonowych oraz o ”owierzchni awurowej mniej-

szej niw 50% i wysoko`ci większej niw 1,2 m,  
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4) ”oziom ”arteru budynku mieszkalnego sytuować 
od 0,4 m do 0,8 m nad poziomem terenu,  

5) na dziaJce sytuować do 2 budynkówłwiat gos”o-

darczychłgarawowych, w tym nie więcej niw 1 budynek 
wolnostojący; budynek gos”odarczyłgarawowy sytu-

ować w odlegJo`ci min 1,5 m od granicy dziaJki,  
6) linia zabudowy obowiązująca lub nieprzekraczalna 

dla budynków mieszkalnych, w tym z wbudowa-

nym/dobudowanym budynkiem gospodarczym/ garawo-

wym, lub wiatą o tej funkcji ｦ 6 m lub 10 m od dro-

gi/ulicy, zgodnie z rysunkiem planu,  

7) wskauniki zagos”odarowania dziaJki: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 30%,  przy czym po-

wierzchnia zabudowy wolnostojącego budynku gos”o-

darczegołgarawowego nie mowe być większa niw 50% 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 50%,  

8) gabaryty i wysoko`ci budynków: 
a) budynki mieszkalne ｦ do 2 kondygnacji nadziem-

nych, w tym uwytkowe ”oddasze, wysoko`ć od 3,8 m 
do 4,5 m do górnej krawędzi elewacji frontowej oraz do 
9,5 m do kalenicy dachu,    

b) budynkiłwiaty wolnostojące ｦ do 2 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz  do 7,0 m do 

kalenicy dachu, 

9) szeroko`ć elewacji frontowej budynków miesz-

kalnych, sytuowanych: 

a) kalenicą ”rosto”adle do frontu dziaJki ｦ od 9 m do 

13 m,  

b) kalenicą równolegle do frontu dziaJki - od 12 m 

do 17 m, 

10) geometria dachu budynków: 
a) mieszkalnych - dach o ”oJaciach symetrycznych i 

kątach nachylenia 40 - 45o sytuować kalenicą  zgodnie 
z rysunkiem planu, przy czym w przypadku usytuowa-

nia dachu kalenicą ”rosto”adle do frontu dziaJki wyklu-

cza się stosowanie dachu czteros”adowego i ko”erto-

wego,  

b) ”ozostaJych ｦ dach o ”oJaciach symetrycznych i 
kątach 30 - 45o, ”ro”onuje się sytuować kalenicą rów-

nolegle do frontu dziaJkiŁ 
 

§ 13.1. 1RM i 2RM -  tereny zabudowy zagrodowo-

mieszkaniowej, z przeznaczeniem podstawowym pod 

zabudowę zagrodową gospodarstw rolnych, hodowla-

nych i ogrodniczych oraz zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną i wielorodzinną o nie więcej niw 4 mieszka-

niach w budynku, z nastę”ującymi do”uszczeniami  
i ograniczeniami: 

1)  do”uszcza się lokalizację: 
a) usJug drobnych i bytowych, usJug handlu deta-

licznego, gastronomii, rozrywki i kultury,  

b) usJug rzemie`lniczych i technicznych,  
c) usJug agroturystycznych,  
d) handlu hurtowego na terenie 1RM,  

e) dróg dojazdowych do gruntów rolnychŁ 

2.  Śla terenu 1RM i 2RM ustala się nastę”ujące za-

sady zabudowy i  zagospodarowania: 

1)  zjazd na teren - z drógłulic  istniejących, lub dróg 
sJuwebnych, 

2)  w granicach dziaJki sytuować  miejsca ”ostojowe 
dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43  
planu,   

3)  do”uszcza się sytuowanie budynków w odlegJo-

`ci  1,5 - 3 m  oraz ”rzy granicy dziaJki, na zasadach 
okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, z uwzględnieniem 
wymogów  § 53 ”lanu, 

4)  od strony drógłulic ”ublicznych i wewnętrznych 
oraz dróg ”ieszych - zakaz grodzenia dziaJki  ogrodze-

niami z ”refabrykatów betonowych oraz o ”owierzchni 
awurowej mniejszej niw 50%,  

5)  usJugi rzemie`lnicze sytuować na terenie ”oJowo-

nym w odlegJo`ci większej niw 50 m od linii rozgrani-

czających terenu zabytkowego zes”oJu ”aJacowo-

folwarcznego, oznaczonego symbolem U; budynki pro-

dukcyjne i gospodarcze zabudowy zagrodowej  sytu-

ować w odlegJo`ci min 10 m od  linii rozgraniczającej 
ww. terenu,   

6)  usJugi handlu detalicznego sytuować jako wbu-

dowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub 

w maJym budynku usJugowym jako wolnostojące; teren 
”oJowony ”rzed elewacją frontową usJug handlu ”ozo-

stawić ogólnodostę”ny,  
7)  handel hurtowy sytuować na terenie ”oJowonym  

w odlegJo`ci większej niw 100 m od linii rozgraniczających 
terenu zabytkowego zes”oJu ”aJacowo - folwarcznego, 

oznaczonego symbolem U,  

8)  usJugi agroturystyczne ”ro”onuje się sytuować 
w sąsiedztwie terenu zabytkowego zes”oJu ”aJacowo - 
folwarcznego, oznaczonego symbolem U,  

9)  na terenie 1RM zachować ukJad zabudowy 
wchodzącej w skJad historycznego zaJowenia ”aJacowo 

- folwarcznego, a kom”ozycję ”rzestrzenną  i architek-

turę nowych budynków ”od”orządkować zabudowie 
objętej ochroną konserwatorską,  

10)  linia zabudowy obowiązująca lub nie”rzekra-

czalna, dla budynków mieszkalnych i usJug handlu - 

zgodnie z rysunkiem planu,  

11)  wskaunik zagos”odarowania dziaJkił nierucho-

mo`ci: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 50%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%, 

12)  gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 7 m do 

górnej krawędzi elewacji frontowej i do 12 m do kale-

nicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz 
do 11 m do najwywej ”oJowonego ich ”unktu, 

13)  szeroko`ć elewacji frontowej ｦ budynków 
mieszkalnych do 20 m,  

14)  geometria dachu budynków: 
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a) mieszkalnych - dach o ”oJaciach symetrycznych i 
kątach nachylenia 30 - 60o, na terenie 2RM sytuowany 

kalenicą równolegle do frontu dziaJki,  
b) ”ozostaJych ｦ dach o  kątach nachylenia  3 - 45o; 

”ro”onuje się stosowanie dachów o ”oJaciach syme-

trycznych,     

15)  dla istniejącej zabudowy, nie s”eJniającej wy-

mogów ustŁ 2 ”kt 9 - 13 do”uszcza się zachowanie 
stanu istniejącego z mowliwo`cią nadbudowy, ”rzebu-

dowy i rozbudowy, ”rzy czym mowliwe do s”eJnienia 
warunki, o których mowa w ustŁ 2, ”ro”onuje się sto-

sować od”owiednioŁ  
 

§14Ł1Ł MM ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej rezy-

dencjalnej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabu-

dowę mieszkaniową obejmującą jednorodzinny dom 
wolnostojący w formie rezydencji lub willi ”odmiejskiej, 
wraz z budynkami  i urządzeniami towarzyszącymi ta-

kimi jak mieszkalny dom go`cinny, budynek garawo-

wyłgos”odarczy związany z jednorodzinną zabudową 
mieszkaniową, oranweria, obiekty architektury ogrodo-

wej, obiekty i urządzenia rekreacyjne i s”ortowe, 
sztuczne zbiorniki wodne oraz zieleL urządzona ty”u 
”arkowego, z nastę”ującymi ograniczeniami i do”usz-

czeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację usJug drobnych,  
2) zakaz lokalizacji budynkówłwiat gos”odarczychł 

garawowych blaszanych, skJadanych z gotowych ele-

mentów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu ze-

wnętrznegoŁ 
2.  Śla terenu MM ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1)  zjazd na teren ｦ z drógłulic istniejących i 
projektowanych,  

2)  w granicach dziaJki sytuować miejsca ”ostojowe  
dla samochodów osobowych, w ilo`ci okre`lonej § 43 
planu,  

3)  od strony drógłulic - zakaz grodzenia dziaJki  
ogrodzeniami z ”refabrykatów betonowych oraz o 
”owierzchni awurowej mniejszej niw 50% i wysoko`ci 
większej niw 1,8 m,  

4)  budynki sytuować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
wiatyłzadaszenia sytuować w odlegJo`ci min. 3 m od 

granicy dziaJki,  
5)  za”ewnić wysokie walory kom”ozycji ”rze-

strzennej zes”oJu zabudowy rezydencjalnej z wy-

dzieloną strefą ”rzedwej`ciową rezydencji, gos”o-

darczo - ”omocniczą  oraz rekreacyjno - ”arkową; 
”ro”onuje się architekturą rezydencji nawiązać do 
polskich tradycji kulturowych,  

6)  linia zabudowy dla budynku mieszkalnego ｦ 

obowiązująca, 25 m od drogi/ulicy, zgodnie z rysun-

kiem ”lanu; do”uszcza się usytuowanie budynków ”o-

mocniczych, w tym szczególnie garawowych i domu 
go`cinnego, ”rzed linią zabudowy jednak nie bliwej niw  
6 m od linii rozgraniczającej drogiłulicy,  

7)  wskauniki zagos”odarowania dziaJki: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 15%, przy czym po-

wierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego powinna 

wynosić od 140 do 300 m2,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 60%,  

8) gabaryty i wysoko`ci budynków: 
a) mieszkalnych ｦ 2 kondygnacje, w tym uwytkowe 

poddasze, oraz do 12 m do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 8 m do kalenicy da-

chu, 

9) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ rezydencji od 

14 m do 25 m,  

10) geometria dachu budynków: 
a) mieszkalnych - dach o ”oJaciach symetrycznych  

i kątach nachylenia 35 - 50o  sytuowany kalenicą rów-

nolegle do frontu dziaJki,  
b) ”ozostaJych ｦ dach o ”oJaciach symetrycznych,  

i kątach nachylenia  jak na budynku mieszkalnymŁ  
 

§ 15Ł1Ł MU - tereny zabudowy mieszkaniowo - 

usJugowej, z przeznaczeniem podstawowym pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną o nie 
więcej niw 4 mieszkaniach w budynku oraz usJugi han-

dlu detalicznego, gastronomii i rozrywki,  kultury, usJugi 
biurowe, drobne i bytowe, z nastę”ującymi do”uszcze-

niami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) usJug rzemie`lniczych i technicznych,  

b) zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych, ho-

dowlanych i ogrodniczych,  

c) usJug agroturystycznych,  
2) zakaz lokalizacji otwartych zbiorników na ”Jynne 

odchody zwierzęceŁ 
2Ł Śla terenu MU ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1)  zjazd na teren - z drogiłulicy  KŚź, lub dróg sJu-

webnych, 
2)  w granicach dziaJki sytuować  miejsca ”ostojowe 

dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 

planu,   

3)  do”uszcza się sytuowanie budynków w odlegJo-

`ci  1,5 - 3 m  oraz ”rzy granicy dziaJki, z uwzględnie-

niem wymogów  § 53 ”lanu, 
4)  od strony drógłulic ”ublicznych i wewnętrznych - 

zakaz grodzenia dziaJki  ogrodzeniami z ”refabrykatów 
betonowych oraz o ”owierzchni awurowej mniejszej niw 
50% i wysoko`ci większej niw 1,5 m,  

5)  budynki przyuliczne ｦ bryJa ”rosta ”od”orządko-

wana zabudowie historycznej; zakaz sytuowania na 

budynku elementów o sylwecie ”ionowej, stanowią-
cych dominanty ”rzestrzenne, takich jak wiewyczki, 
sterczyny itp.,  

6)  usJugi handlu detalicznego sytuować jako wbu-

dowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego lub 

w maJym budynku usJugowym jako wolnostojące; teren 
”oJowony ”rzed elewacją frontową usJug handlu ”ozo-

stawić ogólnodostę”ny,  
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7)  linia zabudowy dla budynków mieszkalnych i 
usJugowych ｦ historyczna,  wyznaczona przez elewacje 

frontowe budynków ”rzyulicznych, usytuowanych na 
dziaJkach sąsiednich, z odstę”stwem do 5 m w gJąb 
dziaJki,   

8)  wskauniki zagos”odarowania dziaJkiłnieruchomo`ci: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 10%, 

9)  gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków mieszkalnych ｦ do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze oraz do 11 m do 

kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych  - do 2 kon-

dygnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz 
do 9 m do najwywej ”oJowonego ”unktu,  

10)  geometria dachu budynków: 
a) mieszkalnych - dach dwuspadowy lub dwuspa-

dowy z naczóJkami o ”oJaciach symetrycznych i kątach 
nachylenia 25 - 45o, sytuowany kalenicą równolegle do 
frontu dziaJki,  

b) ”ozostaJych - dowolna,   

11)  dla istniejącej zabudowy, nies”eJniającej wymo-

gów ustŁ 2 ”kt 6 - 9, do”uszcza się zachowanie stanu 
istniejącego z mowliwo`cią nadbudowy, ”rzebudowy i 
rozbudowy, ”rzy czym mowliwe do s”eJnienia warunki 

”ro”onuje się stosować od”owiednioŁ  
 

§ 16Ł1. MP ｦ tereny zabudowy mieszkaniowo - 

rzemie`lniczej, z przeznaczeniem podstawowym pod 

usJugi rzemie`lnicze i techniczne z towarzyszącą zabu-

dową mieszkaniową jednorodzinną,  z nastę”ującymi 
ograniczeniami i dopuszczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

b) zabudowy zagrodowej gospodarstw rolnych ogrodni-

czych, 

2) zakaz lokalizacji budynkówłwiat gos”odar-

czychłgarawowych blaszanych, skJadanych z gotowych 

elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu ze-

wnętrznegoŁ 
2Ł Śla terenu MP ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1)  zjazd na teren ｦ z drógłulic istniejących,  
2)  w granicach dziaJki sytuować miejsca postojowe  

dla samochodów osobowych, w ilo`ci okre`lonej § 43 
planu,  

3) od strony drógłulic - zakaz grodzenia dziaJki  
ogrodzeniami z ”refabrykatów betonowych oraz o ”o-

wierzchni awurowej mniejszej niw 50% i wywszych niw 
1,8 m,  

4)  budynki/wiaty sytuować w odlegJo`ci minŁ 1,5 m 
od granicy dziaJki,  

5)  wzdJuw granicy dziaJki usJug rzemie`lniczych i 
technicznych z terenami zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, lokalizowanej samodzielnie, sytuować 
zieleL izolacyjną,  

6)  linia zabudowy - obowiązująca lub nieprzekraczalna 

dla budynków mieszkalnych od 6 do 10 m, zgodnie  

z rysunkiem planu, 

7)  wskauniki zagos”odarowania dziaJki: 
a) wskaunik  zabudowy ｦ do 50%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%,  

8)  gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków - do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 9,5 m do kalenicy 
dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 8 m 

najwywej ”oJowonego ”unktu,  
9)  szeroko`ć elewacji frontowej ｦ budynków mieszkal-

nych od 10 m do 14 m, 

10)  geometria dachu budynków: 
a) mieszkalnych ｦ dach o ”oJaciach symetrycznych  

i kątach nachylenia 35 - 40o, sytuowany kalenicą  rów-

nolegle do drogi KDZ i KDL, 

b) ”ozostaJych ｦ dowolna.  

 

§ 17.1. 1UC ｦ tereny zabudowy usJugowej centrum 

usJugowego wsi - historycznego, z przeznaczeniem 

podstawowym ”od usJugi handlu detalicznego, gastro-

nomii, rozrywki, kultury, edukacji, obsJugi turystyki, 
usJugi biurowe oraz zabudowę mieszkaniową, z nastę-
”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się: 
a) lokalizację usJug o”ieki zdrowotnej, s”oJecznej i 

socjalnej, usJug bytowych i usJug drobnych,   
b) lokalizację gminnego targowiska handlu detalicz-

nego oraz ”arkingów strategicznych,  
c) zachowanie istniejących usJug rzemie`lniczych, 
2) zakaz lokalizacji: 

a) usJug wymagających magazynowania materiaJów  
w budowlach lub ich skJadowania na terenie, lub innych 
form zagos”odarowania terenu zakJócających  rangę cen-

trum wsi,  

b) obiektów niezgodnych z klimatem ”rzestrzennym 
i tradycyjnym sposobem formowania zes”oJu zabudo-

wy, w tym szczególnie lokalizacji wielkopowierzchnio-

wych obiektów handlowych, budynków wielkogabary-

towych i jednoprzestrzennych, niedostosowanych ar-

chitektonicznie do kulturowych cech sytuowania i 

ksztaJtowania zabudowy historycznej,  a takwe nowych 
obiektów jednokondygnacyjnych i tymczasowych ta-

kich jak kioski, ”awilony, wiaty, zakJócających histo-

ryczny ukJad zes”oJu zabudowy i obniwających rangę 
centrum, z wyJączeniem obiektów lokalizowanych na 
terenie targowiska,  

c) wolnostojących no`ników reklamowych oraz bu-

dynkówłwiat gos”odarczychłgarawowych blaszanych, 

skJadanych z gotowych elementów, lub innych o niskiej 
estetyce wyglądu zewnętrznego, a takwe tymczaso-

wych obiektów budowlanychŁ 
2Ł Śla terenu 1UC ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 
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1)  zjazd na teren z ulic KDZ i KDL; dopuszcza się 
zjazdy z ”lacu ”ublicznego KP, ”rzy zachowaniu ustaleL 
§ 34 planu,   

2)  w granicach terenu ”ro”onuje się sytuować 
miejsca postojowe w ilo`ci okre`lonej § 43 ”lanu, 

3)  ”arkingi strategiczne sytuować w s”osób nie- 

zakJócający kom”ozycji ”rzestrzennej i funkcjonowania 

podstawowego przeznaczenia terenu,   

4)  do”uszcza się lokalizację budynków w odlegJo`ci 
1,5 - 3 m oraz ”rzy granicy dziaJki, z uwzględnieniem 
wymogów  § 53 ”lanu, 

5)  budynki mieszkalno - usJugowe w formie 
kamienic ”ro”onuje się sytuować w zwartej lub 

”óJzwartej, historycznej ”ierzei zabudowy; ”ro”onuje 
się uzu”eJnić ”ierzeję zabudowy ”o”rzez: 

a) ”rzeksztaJcenie funkcjonalno - przestrzenne bu-

dynków gos”odarczych, usytuowanych na posesji przy  

ulŁ Oleskiej 4, na funkcje usJugowe oraz ”rzeksztaJcenie 
ich ”óJnocnowschodniej elewacji (`ciany ”-”owarowej 
usytuowanej od strony placu publicznego KP) w celu 

”odniesienia jej walorów architektoniczno - estetycz-

nych stosowanie do rangi placu publicznego; alterna-

tywnie rozbudowę i zmianę s”osobu uwytkowania lub 
dobudowę budynku o funkcji usJugowej lub usJugowo - 
mieszkaniowej kosztem placu publicznego KP,  

b) ”rzeksztaJcenie funkcjonalno ｦ przestrzenne bu-

dynku gos”odarczego, ujętego w gminnej ewidencji 
zabytków, usytuowanego na ”osesji ”rzy ulŁ Murka 3, 

na funkcje usJugowe oraz ”rzeksztaJcenie jego zachod-

niej elewacji (`ciany ”-”owarowej usytuowanej od stro-

ny ciągu ”ieszo - jezdnego ”rzebiegającego wzdJuw ”o-

sesji od ul. Murka do Oleskiej), w celu podniesienia jej 

walorów architektoniczno - estetycznych, lub tew dobu-

dowę do zachodniej `ciany budynku mieszkalno - gospo-

darczego nowego budynku usJugowego lub mieszkalno-

usJugowego, stanowiącego zamknięcie zwartej ”ierzei 
zabudowy,  

6)  do”uszcza się zachowanie istniejących oraz bu-

dowę nowych budynków wolnostojących lub bliunia-

czych,   

7)  ”ro”onuje się za”ewnić: 
a) ”owiązania komunikacyjne oraz kom”ozycyjno - 

przestrzenne z terenem placu publicznego KP oraz zie-

lenią ”arkową 1źP, w tym szczególnie nalewy: 
ｦ  zwiększyć szeroko`ć terenu 1źP kosztem terenu 

1UC, wzdJuw linii brzegowej stawu gos”odarczego WS,  
ｦ  za”ewnić ”owiązania funkcjonalno - przestrzenne 

terenu 1UC z terenem 1źP, w tym takwe ”o”rzez 
ada”tację ”odwórek na cele usJugowe ”o”rzez 
sytuowanie ogródków gastronomicznych oraz urządzeL 
i obiektów obsJugi rekreacji na (i przy) stawie 

gospodarczym itp., 

b) usytuowanie usJug nie mniej niw w ”arterze bu-

dynków,  
c) likwidację substandardowej zabudowy gos”odar-

czo - garawowej,  
d) zmianę wystroju zewnętrznego ws”óJczesnej za-

budowy dysharmonijnej, w celu dostosowania do kom-

pozycji architektoniczno - przestrzennej historycznego 

zes”oJu zabudowy, 
8)  na dziaJkach ”rzylegJych do ”lacu ”ublicznego KP 

budynki usJugowe i usJugowo - mieszkalne sytuować w 
zwartej lub ”óJzwartej ”ierzei zabudowy, w s”osób 
za”ewniający ”owstanie wnętrza urbanistycznego (ryn-

ku - placu),  

9)  targowisko gminne sytuować na za”leczu zabudowy 

przyulicznej ul. Murka 3 ｦ 5 - 7, przy zapewnieniu 

dostę”u komunikacyjnego  takwe od strony terenu KS  
i 2UO i ulŁ Murka; ”lac targowy winien być ”rzestrzennie 
izolowany od strony terenów ”ublicznych, 

10)  linia zabudowy dla zabudowy przyulicznej - 

historyczna, zgodnie z rysunkiem planu, 

11)  wskauniki zagos”odarowania dziaJkiłnieruchomo`ci: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min 20%,  

12)  gabaryty i wysoko`ci budynków: 
a) usJugowych, usJugowo - mieszkalnych i mieszkal-

nych ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych, w tym uwytko-

we poddasze, oraz do 11 m do górnej krawędzi elewa-

cji frontowej i do 16 m do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 6 m do najwywej ”o-

Jowonej krawędzi `ciany zewnętrznej i do 9 m do kale-

nicy dachu, 

13)  geometria dachu budynków - geometrię dachu na-

lewy dostosować do zabudowy usytuowanej na dziaJkach  
sąsiednich; ”ro”onuje się dach o kątach nachylenia 20 - 
45o,  

14)  dla istniejącej zabudowy, nies”eJniającej wymogów 
ust. 2 pkt 9 - 12, do”uszcza się  zachowanie stanu 

istniejącego z mowliwo`cią ”rzebudowy, rozbudowy  
i ada”tacji ”oddasza na cele uwytkowe, ”rzy czym 
mowliwe do s”eJnienia warunki, o których mowa w ustŁ 2, 
”ro”onuje się stosować  od”owiednioŁ  

 

§ 18Ł1. 2UC ｦ tereny zabudowy usJugowej centrum 

usJugowego wsi - ws”óJczesnego, z ”rzeznaczeniem 
”odstawowym ”od usJugi handlu detalicznego, gastro-

nomii, rozrywki, kultury, edukacji, obsJugi turystyki, 
usJugi biurowe, usJugi bez”ieczeLstwa ”ublicznego i 
usJugi o”ieki zdrowotnej oraz zabudowa mieszkaniowa, 
z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) usJug o”ieki s”oJecznej i socjalnej,   
b) usJug bytowych i usJug drobnych,   
c) ”arkingów strategicznych,  
2) zakaz: 

a) lokalizacji wielko”owierzchniowych obiektów han-

dlowych oraz usJug wymagających magazynowania mate-
riaJów w budowlach lub ich skJadowania na terenie, lub 
innych form zagospodarowania terenu zakJócających rangę 
centrum wsi,  

b) wolnostojących no`ników reklamowych oraz bu-

dynkówłwiat gos”odarczychłgarawowych blaszanych, 

skJadanych z gotowych elementów, lub innych o niskiej 
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estetyce wyglądu zewnętrznego, a takwe tymczaso-

wych obiektów budowlanych. 

2Ł Śla terenu 2UC ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1) zjazd na teren - z drógłulic KŚź, KŚL i KŚW, 
2) w granicach dziaJki lub terenu sytuować miejsca 

”ostojowe dla samochodów osobowych, w ilo`ci okre-

`lonej § 43 ”lanu,  
3) parkingi strategiczne sytuować w s”osób nie- 

zakJócający kom”ozycji ”rzestrzennej i funkcjonowania 
podstawowego przeznaczenia terenu,   

4) na dziaJce sytuować nie więcej niw 1 budynek go-

s”odarczyłgarawowy o ”owierzchni do 50% ”owierzch-

ni zabudowy budynku mieszkalnegołusJugowego,  
5) ”ro”onuje się teren ”oJowony ”omiędzy elewacją 

budynku usJugowego ”ozostawić ogólnodostę”ny,  
6) ”rzy zagos”odarowaniu terenu stosować takwe 

ustalenia § 53 ”lanu,  
7) linia zabudowy; 

a) obowiązującałnie”rzekraczalna - dla budynków 
mieszkalnych/usJugowych, zgodnie z rysunkiem ”lanu, 

b) nieprzekraczalna - dla budynków gos”odarczych 
wyznaczona tylną elewacją budynku ”rzyulicznego,   

8) wskauniki zagos”odarowania dziaJkił nieruchomo-

`ci: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 50%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 20%,  

9) gabaryty i wysoko`ci budynków: 
a) mieszkalnychłusJugowych ｦ do 3 kondygnacji 

nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 
12 m do kalenicy dachu,  

b) ”ozostaJych ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym uwytkowe poddasze, oraz do 3,5 m do górnej kra-

wędzi `ciany zewnętrznej i do 7 m do kalenicy dachu, 
10) geometria dachu budynków - dach o ”oJaciach 

symetrycznych i kątach nachylenia 20 - 50o , z zalece-

niem sytuowania kalenicy  równolegle do frontu dziaJkiŁ  
 

§ 19Ł1Ł  U ｦ tereny zabudowy usJugowej, z prze-

znaczeniem ”odstawowym ”od usJugi gastronomii, 
obsJugi turystyki oraz usJugi s”ortu i rekreacji, z nastę-
”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) usJug agroturystycznych,   
b) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielo-

rodzinnej do 6 mieszkaL w budynku,   
c) usJug rozrywki, kultury oraz edukacji,    
d) usJug o”ieki zdrowotnej,  
e) usJug o”ieki  s”oJecznej i socjalnej tznŁ domu 

dziecka i  domu s”okojnej staro`ci,  
f) usJug handlu detalicznego,  
g) zabudowy zagrodowej, gospodarstw rolnych ho-

dowlanych i ogrodniczych,  

2) zakaz lokalizacji: 

a) wielko”owierzchniowych obiektów handlowych,  
b) budowli rolniczych takich jak komory fermenta-

cyjne, biogazownie oraz myjnie ”Jytowe dla ”ojazdów i 
urządzeL rolniczych,  

c) wolnostojących no`ników reklamowych oraz bu-

dynkówłwiat gos”odarczychłgarawowych blaszanych, 
skJadanych z gotowych elementów, lub innych o niskiej 
estetyce wyglądu zewnętrznego, a takwe tymczaso-

wych obiektów budowlanych, 
d) usJug wymagających magazynowania lub skJado-

wania materiaJów na terenie, oraz w”rowadzania innych 
form zagos”odarowania terenu obniwających warto`ć  
i rangę kulturową terenuŁ 

2Ł Śla terenu U ustala się nastę”ujące zasady zabu-

dowy i  zagospodarowania: 

1) zjazd na teren - do ”aJacu historyczny tjŁ z  drogi 
KŚW od strony ”oJudniowej; do zabudowaL folwarcz-

nych  z drogi KDW, KDZ, lub przez teren  2ZP,  

2) w granicach  dziaJki sytuować miejsca ”ostojowe dla 
samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 ”lanu; 
usytuowanie miejsc ”ostojowych winno uwzględniać 
ochronę i rewaloryzację historycznego zaJowenia ”aJacowo - 
folwarcznego oraz parku 2 ZP,  

3) zakaz grodzenia dziaJki ogrodzeniami z ”refabry-

katów betonowych oraz o ”owierzchni awurowej mniej-

szej niw 70%,  
4) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej reali-

zować wyJącznie jako ”odziemne,  
5) usJugi handlu detalicznego sytuować jako 

wbudowane lub dobudowane do budynku mieszkalnego 

lub w maJym budynku usJugowym  jako wolnostojące; 
teren ”oJowony ”rzed elewacją frontową usJug handlu 
”ozostawić ogólnodostę”ny,  

6) ”ro”onuje się za”ewnić: 
a) ”rzywrócenie uwytkowania budynku ”aJacu oraz 

jego rewaloryzację, z ”referencją ”rzeznaczenia na mo-

tel, hotel, ”ensjonat, restaurację, kawiarnię lub kasyno, 
b) zachowanie historycznego, wewnętrznego ukJadu 

komunikacyjno - ”rzestrzennego ”aJacu, 
c) rewaloryzację folwarcznych budynków gos”odar-

czych (dawnej chlewni i dawnej obory) oraz zmianę ich 
s”osobu uwytkowania z ”referencją dla usJug gastro-

nomii, kultury, rozrywki  oraz  sportu i rekreacji,  

d) mowliwo`ć alternatywnego ”rzeznaczenia zes”oJu 
zabudowy ”aJacowo - folwarcznej dla ”otrzeb usJug 
agroturystycznych lub s”ortu i rekreacji, z ”referencją 
dla sytuowania  form rekreacji kwalifikowanej, w tym 

szczególnie jeudziectwa, umowliwiających zachowanie 
gospodarczej funkcji budynków folwarcznych (lub 
”rzeksztaJcenie na ujewdwalnię) oraz zachowanie funkcji 
mieszkalnej ”aJacu,  

7) starodrzew ”oddać ochronie konserwatorskiej, w 
tym szczególnie chronić aleję grabową i ”ojedyncze 
drzewa, wskazane na rysunku planu;  ”oddać rewalo-

ryzacji ogród ”rzy”aJacowy, usytuowany ”rzed jego 
elewacją zachodnią,  

8) w zagos”odarowaniu terenu za”ewnić:  
a) zachowanie dróg objazdowych zaJowenia ”aJaco-

wo - folwarcznego, w ”owiązaniu z kom”ozycją ”rze-

strzenną zaJowenia dziedziLcowo - parkowego, ozna-

czonego symbolem 2ZP,  
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b) wysokie walory architektoniczno i estetyczne 

wy”osawenia i zagos”odarowania, w tym szczególnie 
wysokie walory funkcjonalne i estetyczne nawierzchni, 

maJej architektury i o`wietlenia terenu,  
c) ”rzebudowę nadziemnych sieci infrastruktury 

technicznej na podziemne, 

d) likwidację substandardowej zabudowy i zagospo-

darowania terenu,  

9) usytuowanie nowych budynków nalewy ”od”o-

rządkować historycznej kom”ozycji ”rzestrzennej ze-

s”oJu zabudowy ”aJacowo - folwarcznej,  

10) linia zabudowy ｦ zgodnie z rysunkiem planu, 

11) wskauniki zagos”odarowania dziaJkiłnieruchomo`ci: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 30%,  a na dziaJce 

”aJacu ”ro”onuje się utrzymać wskaunik  historyczny,  
b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 40%,  

12) gabaryty i wysoko`ci budynków: 
a) objętych ochroną konserwatorską ｦ historyczna; 

do”uszcza się zmianę wysoko`ci na warunkach okre-

`lonych ”rzez wojewódzkiego konserwatora zabytków, 
b) mieszkalnychłusJugowych - do 10 m do kalenicy 

dachu,  

c) ”ozostaJych - do 3 kondygnacji nadziemnych, w 

tym uwytkowe ”oddasze, oraz do 6 m do górnej 
krawędzi `ciany zewnętrznej i do 11 m do kalenicy 
dachu,  

13) geometria dachu budynków: 
a) objętych ochroną konserwatorską ｦ historyczna; 

do”uszcza się zmianę geometrii dachu na warunkach 

okre`lonych ”rzez wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków, 
b) ”ozostaJych - dach o ”oJaciach symetrycznych  

i kątach nachylenia 20 - 45o.  

 

§ 20Ł1. 1UO ｦ tereny usJug publicznych edukacji,  
z przeznaczeniem podstawowym pod  szkoJy ”oziomu 
podstawowego i `redniego oraz usJugi s”ortu i rekre-

acji, w tym szczególnie ”od wielofunkcyjną halę s”or-

towo - rekreacyjną i basen kryty, z nastę”ującymi do-

puszczeniami i ograniczeniami:  

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) innych usJug edukacji,  
b) usJug kultury i  biurowych,    
c) obiektów i urządzeL obrony cywilnej,  
d) schroniska mJodziewowego, internatu i domu 

dziecka,  

e) zabudowy mieszkaniowej i pojedynczych miesz-

kaL, towarzyszących ”rzeznaczeniu ”odstawowemu,  
f) ”arkingów strategicznych,  
2) zakaz lokalizacji usJug biurowych komercyjnychŁ  
2Ł Śla terenu  1UO ustala się nastę”ujące  zasady 

zabudowy i  zagospodarowania: 

1) zjazd  na teren z dróg KŚź i KŚL,  
2) w granicach dziaJki sytuować miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 
planu, oraz miejsca ”ostojowe dla rowerów,  

3) ”odnie`ć walory funkcjonalno - uwytkowe i este-

tyczne strefy ”rzedwej`ciowej szkoJy, z uwzględnie-

niem  wymogów § 52 ”lanu,  
4) zwiększyć udziaJ zieleni wysokiej, w tym szcze-

gólnie tereny urządzeL s”ortowo - rekreacyjnych izolo-

wać ”asem zieleni sytuowanym wzdJuw drogi KŚL,  
z min. 30% udziaJem zieleni zimozielonej,  

5) linia zabudowy - nieprzekraczalna min. 6 m grani-

cy pasa drogowego drogi KDZ i KDL,   

6) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30%,  

7) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków ｦ do 3 kondygnacji nadziemnych oraz do 

10 m do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej i do 15 m do 

kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 9 m,  

8) geometria dachu budynków - dach  o spadkach  

0 - 10o lub s”adzisty o ”oJaciach symetrycznych,  
o kątach nachylenia 35 - 40o. 

 

§ 21Ł1Ł 2UO ｦ tereny usJug publicznych edukacji,  
z przeznaczeniem podstawowym pod przedszkole, 

szkoJy ”oziomu ”odstawowego, usJugi s”ortu i rekre-

acji, z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami:  
1) do”uszcza się lokalizację: 
a) innych usJug edukacji,  
b) usJug kultury, o”ieki zdrowotnej, o”ieki s”oJecznej 

i socjalnej,    

c) obiektów i urządzeL obrony cywilnej,  
d) ”ojedynczych mieszkaL, towarzyszących prze-

znaczeniu podstawowemu,  

e) ”arkingów strategicznych,  
2) zakaz lokalizacji o`rodków leczenia uzalewnieL, 

hos”icjów, schroniska dla bezdomnychŁ  
2Ł Śla terenu 2UO ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i zagospodarowania: 

1) zjazd  na teren z drogi KDZ,  

2) w granicach dziaJki sytuować miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 
planu,  

3) ”odnie`ć walory funkcjonalno - uwytkowe i este-

tyczne strefy ”rzedwej`ciowej budynku oraz wewnętrz-
nego dziedziLca, 

4) ”ro”onuje się zachować zieleL wysoką,  
5) dla terenu obowiązują takwe ustalenia § 52 ”lanu,  
6) linia zabudowy ｦ nie”rzekraczalna, okre`lona 

elewacją frontową budynku ”rzyulicznego,  
7) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30%,  

8) gabaryty i wysoko`ci budynków ｦ do  3 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz 
do 10 m od poziomu terenu do kalenicy dachu,  

9) geometria dachu budynków: 
a) objętych ochroną konserwatorską ｦ historyczna,  

b) ”ozostaJych ｦ dowolna, uwzględniająca walory 
kulturowe terenu.   
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§ 22Ł1Ł UK ｦ teren usJug kultu religijnego, z prze-

znaczeniem podstawowym pod obiekty sakralne z za-

mkniętym cmentarzem ”rzyko`cielnym, z nastę”ujący-

mi dopuszczeniami i ograniczeniami:  

1) dopuszcza się lokalizację obiektów i konstrukcji 
tymczasowych i tymczasowego zagospodarowania 

terenu, związanego z  organizowaniem im”rez sakralno 
- kulturalnych,  

2) zakaz: 

a) ”odejmowania wszelkich dziaJaL mogących obniwyć 
walory estetyczne i architektoniczne obiektu, w tym 

szczególnie sytuowania masztów i anten radiowych  
i telekomunikacyjnych oraz innych konstrukcji i urządzeL 
na terenie i elewacji ko`cioJa,   

b) dokonywania ”ochówków ludzi zmarJych ws”óJ-
cze`nie na terenie zamkniętego cmentarza ”rzyko`ciel-

nego. 

2Ł Śla terenu UK ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1) zjazd na teren - istniejący, 
2) zachować:  
a) ”ozostaJo`ci zaJowenia ”rzestrzennego zamknięte-

go cmentarza ”rzyko`cielnego jako terenu zieleni ni-

skiej,  

b) istniejącą zieleL wysoką,   
c) ”owiązanie terenu ”rzyko`cielnego z cmentarzem 

ZC, 

3) umieszczenie tablic ”amiątkowych, ”Jaskorzeub, 
urządzeL technicznych, tablic, reklam i na”isów  na  
terenie i jego ogrodzeniu oraz murach zewnętrznych i 
wewnętrznych zabytkowego ko`cioJa, wymaga uzy-

skania ”ozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabyt-

ków,  
4) linia zabudowy - okre`lona elewacją frontową 

ko`cioJa, 
5) wskauniki zagos”odarowania terenu: 
a) wskaunik zabudowy ｦ istniejący, 
b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 50%,  

6) gabaryty, wysoko`ci i geometria dachu budynku 

ko`cioJa  ｦ istniejąceŁ 
 

§ 23.1. RR ｦ tereny rolnicze, z przeznaczeniem pod-

stawowym ”od uwytki rolne, z dominacją gruntów or-

nych i sadów, z nastę”ującymi do”uszczeniami i ogra-

niczeniami:  

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) stawów rybnych i innych zbiorników wodnych, 

sJuwących dla ”otrzeb rolnictwa i rekreacji,  
b) szlaków turystycznych i rowerowych,  
c) zabudowy zagrodowej,  

d) obiektów ”rodukcji  ro`linnej i zwierzęcej o obsa-

dzie do 60DJP,  

e) budowli rolniczych wchodzących w skJad zabu-

dowy zagrodowej, usytuowanej w granicach obszaru 

objętego ”lanem, je`li ”owierzchnia gos”odarstwa rol-

nego przekracza 3 ha,  

2) zakaz lokalizacji: 

a) otwartych zbiorników na ”Jynne odchody zwie-

rzęce, komór fermentacyjnych, biogazowni  oraz myjni 
”Jytowych dla ”ojazdów i urządzeL rolniczychŁ 

2Ł Śla terenu RR ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1) zjazd na teren ｦ z dróg KŚL, KŚW, dróg rolnych, 
lub ”rzez istniejące siedlisko z zabudową zagrodową,   

2) zachować oraz w”rowadzić zadrzewienia i za-

krzewienia `ród”olne i ”rzydrowne, 
3) stawy rybne sytuować na gruntach V i VI klasy 

bonitacyjnej,  

4) szlaki turystyczne i rowerowe ”rowadzić drogami 
dojazdowymi do gruntów  rolnych,  

5) budynki ”rodukcji zwierzęcej i ro`linnej oraz 
budowle rolnicze proponuje się sytuować na za”leczu 
dziaJki siedliskowej z zabudową zagrodową inwestora;  
za”ewnić dostę” do dróg lub ”rzez dziaJkę siedliskową 
oraz od”owiednie dla ”rzedsięwzięcia wy”osawenie w 
infrastrukturę techniczną,  

6) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna min 10 m od 

dróg KŚź, KŚL, KŚŚ i KŚW oraz min 6 m od dróg 
rolnych,  

7) wskauniki zagos”odarowania dziaJkił nieruchomo-

`ci: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 40%, 

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 30%, 

8) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynki ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w tym 

uwytkowe poddasze, oraz do 4 m do górnej krawędzi 
`ciany zewnętrznej i do 8 m do kalenicy dachu, 

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ do 9 m do 

najwywej ”oJowonego ich ”unktu, 
9) geometria dachu budynków - dach spadzisty o 

”oJaciach symetrycznych, o kątach nachylenia 20 - 

40o.   

 

§ 24Ł1Ł RZ ｦ tereny uwytków zielonych,  wyJączone 
z zabudowy, z ”rzeznaczeniem ”odstawowym ”od Jąki 
i ”astwiska trwaJe oraz lasy i zadrzewienia,  stanowią-
ce lokalny korytarz ekologiczny,  z nastę”ującymi do-

puszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) parku wiejskiego,  

b) istniejących gruntów ornych,  
c) budowli i urządzeL sJuwących  gos”odarce wodnej 

i ochronie przeciwpowodziowej, 

d) stawów rybnych i innych zbiorników wodnych 
sJuwących wyJącznie dla ”otrzeb rolnictwa,  

2) zakaz:  

a) wprowadzania trwaJych u”raw ogrodniczych, sa-

downiczych i ro`lin energetycznych,  
b) wygradzania terenu.  

2. Śla terenu Rź ustala się nastę”ujące zasady 
zagospodarowania: 

1) zachować Jąki i ”astwiska trwaJe oraz ciągJo`ć 
przestrzenno - funkcjonalną korytarza ekologicznego 
doliny,   
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2) ochronie podlega: 

a) naturalna obudowa cieków i zbiorników wodnych, 
starodrzew o charakterze naturalnym oraz zadrzewienia  

”rzywodne, `ród”olne i ”rzydrowne, w tym szczególnie 
ro`linno`ć niska i wysoka ograniczająca ”owierzchnio-

we s”Jywy zanieczyszczeL z terenów sąsiednich,  
b) zbiorniki wodne, starorzecza, torfowiska i zaba-

gnienia, 

c) krajobraz doliny cieku wodnego, 

3) wzmocnić walory ”rzyrodnicze terenów ”o”rzez 
”rzywrócenie Jąk i ”astwisk na gruntach ornych, ”rze-

ciwdziaJać sukcesji Jąk i ”astwisk ”o”rzez ekstensywne 
uwytkowanie (koszenie, wy”as) oraz mechaniczne usu-

wanie samosiewów drzew i krzewów,  
4) wykluczyć rozbudowę systemu melioracji odwad-

niających, skracania  ”rzebiegu cieków wodnych  oraz 
dokonywania innych, niekorzystnych dla flory i fauny 

zmian w stosunkach wodnych terenu, 

5) ”od zalesienia  ”rzeznaczyć enklawy gruntów V ｦ 

VI klasy bonitacyjnej oraz nieuwytki; zalesienia wykonać  
gatunkami zgodnymi z siedliskiem i ”otencjalną ro`lin-

no`cią terenuŁ 
 

§ 25Ł1Ł PS ｦ teren  skJadów i magazynów z prze-

znaczeniem ”odstawowym ”od skJady i magazyny,  
handel hurtowy, bazy budowlane i trans”ortowe, usJugi 
techniczne, usJugi rzemie`lnicze i stację ”aliw, z nastę-
pującymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) usJug handlu detalicznego oraz gastronomii,  
b) zakJadów obsJugi rolnictwa oraz zakJadów ”ro-

dukcyjnych, 

2) zakaz lokalizacji: 

a) wielko”owierzchniowych obiektów handlowych,  
b) zakJadów związanych z gos”odarką od”adami 

oraz skJadów zJomu,   
c) skJadowania na wolnym ”owietrzu lub w obiek-

tach niezadaszonych substancji i materiaJów mogących  
zagrawać zieleni na terenie oznaczonym symbolem U  
i 2ZP. 

2.  Śla terenu PS ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1) zjazd na teren -  z dróg  KŚW,  
2) w granicach  dziaJki sytuować miejsca ”ostojowe 

dla samochodów osobowych w ilo`ci okre`lonej § 43 
”lanu; ”rzewidzieć niezbędną liczbę miejsc ”ostojowych 
dla samochodów cięwarowych,  

3) nowe budynkiłwiaty sytuować w odlegJo`ci min. 

1,5 m od granicy dziaJki,  
4) linia zabudowy nieprzekraczalna ｦ min. 6 m od 

drogi KDW,  zgodnie z rysunkiem  planu, 

5) wskauniki zagos”odarowania dziaJkił nieruchomo-

`ci: 
a) wskaunik  zabudowy ｦ  do 60%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 10%,  

6) gabaryty i wysoko`ci: 

a) budynków ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych oraz 

do 6 m do górnej krawędzi `ciany zewnętrznej i do 9 m 
do kalenicy dachu,    

b) wysoko`ć ”ozostaJych obiektów budowlanych ｦ 

do 9 m do najwywej ”oJowonego ich ”unktu, 
7) geometria dachu budynków ｦ dowolna; proponuje 

się stosowanie dachów tego samego ty”u na caJym 
terenie. 

 

§ 26Ł1Ł ZL ｦ tereny lasów, wyJączone z zabudowy, 
z ”rzeznaczeniem ”odstawowym ”od lasy oraz  zes”oJy 
zadrzewieL i zakrzewieL o funkcji wodochronnej,  
z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację:  
a) budowli i urządzeL sJuwących gos”odarce wodnej, 
b) `ciewek ｭzdrowiaｬ, rowerowych i spacerowych  

z terenowymi urządzeniami rekreacji i wy”oczynku, bez 
zmiany ”rzeznaczenia terenu, za zgodą jego  zarządcy,  

c) ogrodów ”rzydomowych, na terenach wykaza-

nych w ewidencji gruntów jako zadrzewione, 
2) zakaz: 

a) lokalizacji budynków związanych z gos”odarką 
le`ną,  

b) lokalizacji elementów uwytkowych, sJuwących utrzy-

maniu ”orządku takich jak  `mietniki, trze”aki it”. 

2. Śla terenu źL ustala się nastę”ujące zasady  
zagospodarowania terenu: 

1) zachować istniejące uksztaJtowanie ”owierzchni 
terenu ｦ gos”odarkę le`ną ”rowadzić zgodnie z ”lanami 
urządzenia lasów, 

2) lasy i zadrzewienia ksztaJtować gatunkami zgod-

nymi z siedliskiem i ”otencjalną ro`linno`cią terenu, 
”rzy zachowaniu istniejących stosunków wodnych,  

3) stosować nawierzchnie wyJącznie z materiaJów 
naturalnych, takich jak ”iasek, wwir, glina i kamieL,  

4) teren ”oJowony w sąsiedztwie ”arku wiejskiego, 
oznaczonego symbolem 1źP,  ”ro”onuje się ”owiązać  
z nim komunikacyjnie, 

5) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej reali-
zować jako ”odziemne, z wyJączeniem o`wietlenia te-

renu.  

 

§ 27Ł1Ł 1ZP ｦ tereny zieleni parkowej, z przezna-

czeniem ”odstawowym ”od  ogólnodostę”ny ”ark 
wiejski z towarzyszącymi terenowymi urządzeniami 
rekreacji i wy”oczynku, z nastę”ującymi  do”uszcze-

niami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się: 
a) lokalizację urządzeL obsJugi rekreacji i s”ortów wod-

nych, uprawianych na stawie gospodarczym, oznaczonym 

symbolem WS,  

b) lokalizację tymczasowych obiektów i konstrukcji 
oraz tymczasowego zagos”odarowania terenu, związa-

nych usJugami maJej gastronomii,  
c) lokalizację toalety ”ublicznej,  
d) zachowanie istniejących budynków gospodarczych/ 

garawowych, bez mowliwo`ci ich rozbudowy i nadbudo-

wy,  



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 6 – 330 – Poz. 99 

 

2) zakaz lokalizacji: 

a) nowych budynków i wolnostojących no`ników 
reklamowych,  

b) tymczasowych obiektów maJej gastronomii o ni-

skiej estetyce wyglądu zewnętrznego, w tym szczegól-

nie w formie kiosków, baraków, ｭszczękｬ it”Ł,  
c) nadziemnych sieci i urządzeL  infrastruktury tech-

nicznej, z wyJączeniem o`wietlenia terenuŁ 
2Ł Śla terenu 1źP ustala się nastę”ujące zasady za-

gospodarowania: 

1) ”ark kom”onować jako naturalistyczny, z zacho-

waniem: 

a) historycznych elementów kom”ozycji, w tym 
szczególnie drogi z aleją dębową, oznaczoną na 
rysunku planu,  

b) ”rzej`cia nad zabytkowym jazem,  
2) ”ro”onuje się istniejące budynki gos”odarcze 

”rzeznaczyć do rozbiórki, lub ada”tować na ”otrzeby 
obsJugi rekreacji, gastronomii lub s”ortów wodnych, 
lub ”rzeksztaJcić je na funkcje usJugowe związane z 
przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego 

symbolem 1UC,  

3) w granicach terenu sytuować obiekty maJej archi-

tektury takie jak ”omniki, ”osągi, rzeuby, figury, tablice 
”amiątkowe i inne obiekty architektury ogrodowej, 
”odnoszące ”restiw terenu,  

4) dla tymczasowych obiektów maJej gastronomii 
stosować formy ty”owe dla architektury ogrodowej 
(oranwerie, altany it”Ł),  

5) zagospodarowanie terenu ”ro”onuje się realizo-

wać w o”arciu o konce”cję ”rogramowo - ”rzestrzenną 
o”racowaną ”rzez architekta; w zagos”odarowaniu 
terenu: 

a) za”ewnić wysokie walory estetyczne nawierzch-

ni, maJej architektury, informacji wizualnej i o`wietle-

nia,  

b) zachować zieleL wysoką, w tym szczególnie 
drzewostan usytuowany na granicy terenu z wodami 

powierzchniowymi, oznaczonymi symbolem WS,  

c) ”rzywrócić ciągJo`ć funkcjonalną i ”rzestrzenną 
terenu wzdJuw ”oJudniowej granicy z terenem  stawu 

gospodarczego, oznaczonym symbolem WS, kosztem 

terenu 1UC,  

d) za”ewnić ”owiązania funkcjonalno - przestrzenne 

i komunikacyjne z terenem historycznej zabudowy 

centrum usJugowego wsi, oznaczonym symbolem 1UC, 
z placem publicznym oznaczonym symbolem KP oraz 

terenem oznaczonym symbolem ZL,  

6) dla terenu obowiązują takwe ustalenia § 47, § 52 
i § 53 ”lanu,  

7) linia zabudowy - nieprzekraczalna od drogi, zgodnie 

z ”rze”isami odrębnymi, 
8) wskauniki zagos”odarowania dziaJkił nieruchomo-

`ci: 
a) wskaunik zabudowy ｦ do 5%, przy czym po-

wierzchnia zabudowy obiektów maJej gastronomii nie 
mowe być większa niw 20 m2,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 70%, 

9) gabaryty i wysoko`ci obiektów budowlanych -  1 

kondygnacji nadziemna oraz do 8 m do najwywej ”oJo-

wonej punktu obiektu.  

 

§ 28Ł1Ł 2ZP ｦ tereny zieleni parkowej, z przezna-

czeniem ”odstawowym ”od ”ark ”rzy”aJacowy, z na-

stę”ującymi  do”uszczeniami i ograniczeniami: 
1) do”uszcza się lokalizację urządzeL rekreacji i wy-

poczynku,  

2) zakaz lokalizacji:  

a) nowych budynków, budynkówłwiat gos”odar-

czychłgarawowych blaszanych, skJadanych z gotowych 
elementów, lub innych o niskiej estetyce wyglądu ze-

wnętrznego, a takwe tymczasowych obiektów budow-

lanych, w tym obiektów usJugowo - handlowych (kio-

sków, baraków, wiat, ｭszczękｬ it”Ł), 
b) wolnostojących no`ników reklamowych,  
c) nadziemnych sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, z wyJączeniem o`wietleniaŁ 
2Ł Śla terenu 2źP ustala się nastę”ujące zasady za-

gospodarowania: 

1) zrewaloryzować historyczne elementy  zaJowenia 
dziedziLcowo - ”arkowego, w tym szczególnie:  

a) rewaloryzować ”rzebieg dróg objazdowych zaJo-

wenia ”aJacowo - folwarcznego, oznaczonego symbo-

lem U, oraz rozwiązania kom”ozycyjne  zaJowenia dzie-

dziLcowo - parkowego z kolistym gazonem umieszczo-

nym centralnie,  

b) starodrzew ”oddać ochronie konserwatorskiej, w 
tym szczególnie chronić dwa luune nasadzenia gru” 
to”ól biaJych, akcentujących kolisty gazon, uksztaJto-

wany ”rzed wschodnią elewacją ”aJacu, a takwe chro-

nić buk ”os”olity odmiany ”ur”urowej, oznaczony na 
rysunku ”lanu, zgodnie z § 46 ustŁ 3 ”lanu,   

2) w zagospodarowaniu terenu: 

a) za”ewnić wysokie walory architektoniczne i este-

tyczne wy”osawenia i zagos”odarowania, w tym szcze-

gólnie wysokie walory funkcjonalne i estetyczne na-

wierzchni, maJej  architektury i o`wietlenia,  

b) ”rzebudować na”owietrzne sieci infrastruktury 
technicznej na podziemne,  

c) ”ro”onuje się rozbiórkę istniejących budynków, 
lub ”rzeksztaJcenie ich na funkcje usJugowe związane  
z przeznaczeniem podstawowym terenu oznaczonego 

symbolem U,  

3) linia zabudowy ｦ nieprzekraczalna, zgodnie z przepi-

sami odrębnymi,  
4) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 40% 

powierzchni terenu,  

5) wysoko`ć obiektów budowlanych ｦ do 6 m od 

”oziomu terenu do najwywej ”oJowonego ”unktuŁ 
 

§ 29Ł1Ł ZS ｦ teren  zieleni urządzonej, z przezna-

czeniem ”odstawowym ”od ogólnodostę”ne skwery i 
zieleLce rekreacji codziennej oraz osiedlowe ”lace za-

baw dla dzieci, z nastę”ującymi do”uszczeniami i ogra-

niczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
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a) elementów uwytkowych sJuwących utrzymaniu po-

rządku, jak trze”aki,  
b) wolnostojących no`ników reklamowych,  
c) przyulicznych miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych,  
2) zakaz lokalizacji: 

a) nadziemnych urządzeL i sieci infrastruktury tech-

nicznej, z wyJączeniem o`wietlenia terenu,  
b) tymczasowych obiektów budowlanychŁ 
2. Śla terenu źS ustala się nastę”ujące zasady 

zagospodarowania terenu: 

1) za”ewnić wysoki ”oziom rozwiązaL kom”ozycyj-

nych nawierzchni terenu, zieleni komponowanej oraz 

wysokie walory estetyczne maJej architektury, informa-

cji wizualnej i o`wietlenia terenu,  

2) dokonać nasadzeL kom”onowanych zieleni z ”rze-
wagą gatunków zgodnych z siedliskiem, z minŁ 20% udzia-
Jem zieleni zimozielonej,  

3) wolnostojące no`niki reklamowe sytuować w formie 
sJu”ów reklamowych,  

4) powierzchnia przyrodniczo czynna ｦ min. 50%. 

 

§ 30Ł1Ł ZC ｦ tereny cmentarzy, z przeznaczeniem 

podstawowym pod czynny cmentarz wyznaniowy oraz 

jego rozbudowę z nastę”ującymi do”uszczeniami i 
ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) cmentarnych obiektów kubaturowych,  
b) miejsc do ”ochówków urnowych,  

2) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych stano-

wiących dominanty ”rzestrzenne, konkurencyjne dla 
zabytkowego ko`cioJaŁ  

2Ł Śla terenu źC ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1) ”ro”onuje się: 
a) wykonać nowy zjazd i wej`cie na teren z przyle-

gJej drogi KŚW; od strony drogi teren wygrodzić jedno-

litym ogrodzeniem o wysoko`ci 1,2 - 2,0 m,   

b) dokonać nasadzeL zieleni izolacyjnej wzdJuw gra-

nicy z  terenem 1UC i KS,  

2) za”ewnić wysokie walory kom”ozycji  zieleni 
cmentarnej oraz walory architektoniczne obiektów 
kubaturowych,     

3) gabaryty i wysoko`ć budynków ｦ do 2 kondy-

gnacji nadziemnych, w tym uwytkowe ”oddasze, oraz 
do 9 m do kalenicy dachu, 

4) geometria dachu budynków - dach spadzisty o 

kątach nachylenia gJównych ”oJaci dachowych 30 - 

60o. 

 

§ 31Ł1Ł ZI ｦ teren zieleni izolacyjnej, wyJączony z 
zabudowy,  z przeznaczeniem podstawowym pod zie-

leL izolacyjną,  zalesienia i zadrzewienia, z nastę”ują-
cymi  dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację: 
a) urządzeL i konstrukcji  sJuwących ochronie ”rzed 

haJasem,  

b) gruntów ornych, uwytków zielonych, sadów i 
ogrodów ”rzydomowych,  

2. Śla terenu źI ustala się nastę”ujące zasady 
zabudowy i  zagospodarowania: 

1) zachować istniejące zes”oJy zadrzewieL i zieleL 
wysoką; do”uszcza się wycinkę drzew i krzewów na zasa-
dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymi, ”od warunkiem 
kompensacji przyrodniczej,  

2) dokonać zwartych i ciągJych nasadzeL zieleni wy-

sokiej gatunkami zgodnymi z siedliskiem, z nie mniej niw 
50% udziaJem gatunków zimozielonych, ”rzy zacho-

waniu odlegJo`ci okre`lonych w § 53,  
3) grunty orne ”ro”onuje się ”rzeksztaJcić na uwytki 

zielone. 

 

§ 32Ł1Ł WS ｦ teren wód powierzchniowych, z prze-

znaczeniem ”odstawowym ”od wody ”Jynące i staw 
gos”odarczy (hodowlany), z nastę”ującymi do”uszcze-

niami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację budowli i urządzeL 
związanych  z gos”odarką wodną  i rybacką oraz rekre-

acją i wy”oczynkiem, 
2) zakaz skracania ”rzebiegu cieków wodnychŁ  
2Ł Śla terenu WS ustala się nastę”ujące zasady za-

gospodarowania: 

1) na ciekach wodnych, stanowiących gJówne osie 
lokalnego korytarza ekologicznego, nalewy wzmocnić  
obudowę biologiczną,  

2) ”ro”onuje się zagos”odarować staw hodowlany 
na cele rekreacji i wy”oczynku, w tym szczególnie 
umowliwić w sezonie letnim ”Jywanie s”rzętem wod-

nym, a w sezonie zimowym u”rawianie s”ortów,  
3) za”ewnić wysokie walory architektoniczno - este-

tyczne nawodnych i ”rzywodnych obiektów rekreacyj-

no - sportowych. 

 

§ 33Ł1Ł E ｦ teren  urządzeL elektroenergetycznych, 
z przeznaczeniem ”odstawowym ”od istniejące i ”ro-

jektowane stacje transformatorowe, z nastę”ującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się wygrodzenie terenu,   
2) zakaz dokonywania nasadzeL zieleni wysokiejŁ 
2Ł Śla terenu ś ustala się nastę”ujące zasady zabu-

dowy i zagospodarowania: 

1) za”ewnić dostę” do terenu z istniejących dróg 
”ublicznych lub wewnętrznych, 

2) ”od ”rojektowane urządzenia rezerwować  teren 
o ”owierzchni nie mniejszej niw 10 m2,  

3) teren zagos”odarować zielenią niską lub wykonać 
powierzchnie utwardzone,  

4) wysoko`ć nowych urządzeL infrastruktury tech-

nicznej - do 6 m od ”oziomu terenu do najwywej ”oJo-

wonego ”unktu budowliŁ  
 

§ 34Ł1Ł KP ｦ teren placów publicznych, z przezna-

czeniem ”odstawowym ”od ogólnodostę”ny ”lac ”u-

bliczny (typu rynek), z nastę”ującymi ograniczeniami i 
dopuszczeniami: 
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1) do”uszcza się lokalizację: 
a) ulic pieszo - jezdnych, za”ewniających dostę” do 

”rzylegJych nieruchomo`ci zabudowanych,  
b) zabudowy, o przeznaczeniu ustalonym dla terenu 

oznaczonego symbolem 1UC,  

c) tymczasowych obiektów budowlanych i konstrukcji 
związanych z organizacją im”rez okoliczno`ciowych,  

d) przyulicznych miejsc postojowych dla samocho-

dów osobowych,  
2) zakaz  lokalizacji: 

a) urządzeL sJuwących rekreacji codziennej i utrzy-

maniu ”orządku, jak ”iaskownice, hu`tawki, drabinki, 
`mietniki it”Ł,  

b) budynkówłwiat gos”odarczychłgarawowych bla-

szanych, skJadanych z gotowych elementów, lub in-

nych o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego, a takwe 
tymczasowych obiektów budowlanych, w tym obiek-

tów usJugowo - handlowych (kiosków, baraków, wiat, 
ｭszczękｬ it”Ł), 

c) wolnostojących no`ników reklamowych,  
d) nadziemnych sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, z wyJączeniem o`wietleniaŁ 
2.  Śla terenu KP ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1) za”ewnić: 
a) wysokie walory architektoniczne i estetyczne 

wy”osawenia i zagos”odarowania terenu z atrakcyjnie 
skom”onowaną ”od względem funkcjonalnym ”rze-

strzenią ”ubliczną z wydzieloną strefą ”lacu, ciągów 
”ieszych, ciągów ”ieszo - jezdnych, zieleni towarzyszą-
cej i miejsc postojowych,   

b) wysokie walory funkcjonalne i estetyczne maJej ar-

chitektury, o`wietlenia oraz nawierzchni terenu z od”o-

wiednim dla stref zrównicowaniu rysunkiem, fakturą i bar-

wą,  
c) ”owiązania ”rzestrzenne i komunikacyjne z tere-

nami oznaczonymi symbolami UC i 1ZP,  

2) w granicach terenu sytuować obiekty maJej archi-

tektury ”odnoszące ”restiw  terenu,  
3) budynekłbudynki sytuować w ”oJudniowo - zachod-

niej czę`ci terenu jako: 

a) dobudowane do budynków gos”odarczych zloka-

lizowanych na terenie 1UC,  

b) zamykające zwartął”óJzwartą ”ierzeję zabudowy 
wokóJ ”lacu,    

4) ”ro”onuje się zagos”odarowanie terenu realizo-

wać w o”arciu o konce”cję zagos”odarowania wyko-

naną ”rzez architekta, z uwzględnieniem wymogów § 52 
planu,  

5) linia zabudowy ｦ zgodnie z rysunkiem planu,  

6) wskauniki zagos”odarowania dziaJek budowla-

nych: 

a) wskaunik zabudowy ｦ do 30%,  

b) powierzchnia biologicznie czynna ｦ do 10%, 

7) gabaryty i wysoko`ci: 
a) budynków  ｦ do 2 kondygnacji nadziemnych, w 

tym uwytkowe ”oddasze; wysoko`ć górnej krawędzi 
elewacji frontowej dostosować do budynków sąsied-

nich; kalenicę dachu sytuować do 9 m nad ”oziomem 
terenu,  

b) ”ozostaJych obiektów budowlanych - do 6 m,  

9) geometria dachu budynków - dach spadzisty o 

kątach nachylenia 30 - 45o. 

 

§ 35.1.  KS ｦ teren urządzeL komunikacji samocho-

dowej, z przeznaczeniem podstawowym pod  parkingi 

strategiczne, z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograni-

czeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację toalety ”ublicznej oraz 
usJug handlu detalicznego na  terenie usytuowanym  

w rejonie cmentarza ZC,  

2) zakaz lokalizacji miejsc ”ostojowych dla ”ojazdów 
”rzewowących materiaJy niebez”ieczneŁ 

2Ł Śla terenu KS ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1) zachować wymagane ”rze”isami odrębnymi  od-

legJo`ci miejsc ”ostojowych od innych obiektów bu-

dowlanych,  

2) na terenie zachować istniejącą i kom”onować 
nową zieleL wysoką,   

3) powierzchnia biologicznie czynna ｦ min. 10%. 

 

§ 36Ł1Ł KDZ ｦ teren dróg publicznych, z przezna-

czeniem ”odstawowym ”od drogęłulicę klasy zbiorczej  

(ź1ł2), z nastę”ującymi do”uszczeniami i ogranicze-

niami: 

1) zakaz lokalizacji: 

a) tymczasowych obiektów budowlanych,  

b) wolnostojących no`ników reklamowychŁ 
2Ł Śla terenu KŚź ustala się  nastę”ujące zasady 

zabudowy i  zagospodarowania: 

1) parametry drogi - ulicy:  

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgranicza-

jących ｦ min. 20 m,  

b) jezdnia ｦ dwu”asmowa o szeroko`ci ”asa ruchu 
min. 3,0 m, 

c) chodnik ｦ min. jednostronny o szeroko`ci zgodnej 
z ”rze”isami odrębnymi; ”ro”onuje się budowę `ciewki 
rowerowej o szeroko`ci min. 2 m; do”uszcza się  
budowę `ciewki rowerowej Jącznie z chodnikiem,  
o szeroko`ci ustalonej indywidualnie, 

2) zachować istniejącą w ”asie drogowym zieleL 
wysoką, w tym szczególnie starodrzew, 

3) w ”asie drogowym o szeroko`ci większej niw 15 m 

do”uszcza się sytuowanie ”rzyulicznych miejsc ”osto-

jowych.   

 

§ 37.1. KDL ｦ teren dróg publicznych przeznacze-

niem ”odstawowym ”od drogęłulicę klasy lokalnej 

(L1ł2), z nastę”ującymi do”uszczeniami i ogranicze-

niami: 

1) do”uszcza się lokalizację usJug handlu w tymcza-

sowych obiektach budowlanych, takich jak kioski ulicz-

ne i ”awilony s”rzedawy ulicznej itp.   

2) zakaz lokalizacji wolnostojących no`ników rekla-

mowych. 
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2Ł Śla terenu KŚL ustala się  nastę”ujące zasady 
zabudowy i  zagospodarowania: 

1) parametry drogi - ulicy:  

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgranicza-

jących (oznaczona na rysunku ”lanu w nawiasach) ｦ od 

12 do 20 m, 

b) jezdnia ｦ dwu”asmowa o szeroko`ci ”asa ruchu 
min. 2,75 m, 

c) chodnik ｦ minimum jednostronny o szeroko`ci 
zgodnej z prze”isami odrębnymi, ”rzy czym dla dróg 
”rojektowanych o szeroko`ci minŁ 2 m, 

2) w granicach ”asa drogowego ”ro”onuje się sytu-

ować ”rzyuliczne miejsca ”ostojowe w ilo`ci okre`lonej 
w § 43 ”lanu,  

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, nie 
związane z drogą, ”ro”onuje się  realizować jako ”od-

ziemne,   

4) dokonać nasadzeL zieleni ”rzydrownej w formie 
”asm lub zes”oJów; ”ro”onuje się zieleL sytuować ”o 
”oJudniowej lub zachodniej stronie jezdniŁ  

 

§ 38Ł1Ł KDD ｦ teren dróg publicznych z przezna-

czeniem podstawowym ”od drogęłulicę klasy dojazdo-

wej (Ś1ł2), z nastę”ującymi do”uszczeniami i ograni-

czeniami: 

1) do”uszcza się sytuowanie w ”asie drogowym 
przyulicznych miejsc postojowych,  

2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budow-

lanych.  

2. Dla terenu KDD ustala się nastę”ujące zasady za-

budowy i  zagospodarowania: 

1) parametry drogi ｦ ulicy: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgranicza-

jących (oznaczona na rysunku ”lanu w nawiasach) ｦ 

min. 10 m, 

b) jezdnia ｦ dwu”asmowa o szeroko`ci ”asa ruchu 
zgodnej z przepisami odrębnymi,  

c) chodnik ｦ min. jednostronny o szeroko`ci zgodniej 
z ”rze”isami odrębnymi, 

2) w granicach ”asa drogowego ”ro”onuje się sytu-

ować ”rzyuliczne miejsca ”ostojowe w ilo`ci okre`lonej 
w § 43 ”lanu,  

3) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, nie-

związane z drogą, ”ro”onuje się  realizować jako pod-

ziemne.  

 

§ 39Ł1Ł KDWｦ teren dróg wewnętrznych, z prze-

znaczeniem podstawowym pod drogi/ulice klasy dojaz-

dowej (Ś1ł1 lub Ś1ł2), z nastę”ującymi do”uszczenia-

mi i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się lokalizację ulic ”ieszo - jezdnych,  

2) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów budow-

lanych oraz innych obiektów stwarzających zagrowenie 
dla ruchu drogowego. 

2Ł Śla terenu  KŚW ustala się nastę”ujące zasady 
zabudowy i  zagospodarowania: 

1) parametry drogi/ulicy lub ulicy pieszo - jezdnej: 

a) szeroko`ć ”asa drogowego w liniach rozgranicza-

jących (oznaczona na rysunku ”lanu w nawiasach) - od 

6 m do 12 m,   

b) jezdnia ｦ minŁ jedno”asmowa o szeroko`ci ”asa 
ruchu min. 3,5 m oraz chodnik ｦ jednostronny o szero-

ko`ci zgodnej z ”rze”isami odrębnymi,   
c) w ”asach drogowych o szeroko`ci  6 - 8 m do-

”uszcza się realizację ulicy ”ieszo - jezdnej o szeroko`ci 
jezdni min. 4,5 m,  

2) w granicach ”asa drogowego ”ro”onuje się sytu-

ować ”rzyuliczne miejsca ”ostojowe w ilo`ci okre`lonej 
w § 43 ”lanu,  

3) ulicę, nieza”ewniającą ”rzejazdu bez zawracania, 
zakoLczyć ”lacem manewrowym o wymiarach min. 

12,5 x 12,5 m,  jednak zgodnie z ”rze”isami odrębnymi 
w zakresie ochrony ”rzeciw”owarowej,  

4) ulicę ”ieszo - jezdną realizować bez krawęwników, 
a ”asy ruchu koJowego i ”ieszego zrównicować barwą  
i fakturą, lub w”rowadzić ruch jednokierunkowyŁ 

 

§ 40Ł1Ł KDP ｦ teren dróg pieszych, z przeznacze-

niem ”odstawowym ”od ulice ”iesze z nastę”ującymi 
dopuszczeniami i ograniczeniami: 

1) do”uszcza się  lokalizację ulic ”ieszo - jezdnych,  

2) zakaz lokalizacji: 

a) przyulicznych miejsc postojowych,  

b) tymczasowych obiektów budowlanych oraz in-

nych, utrudniających ruch drogowyŁ 
2. Śla terenu KŚP ustala się nastę”ujące zasady 

zabudowy i  zagospodarowania: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających: 
a) ulice pieszo - jezdne ｦ min. 6 m,  

b) ulice piesze - od 3 m do 6 m,  

2) dla ulicy pieszej (pieszo - jezdnej) nalewy za”ewnić 
atrakcyjnie skom”onowaną ”rzestrzeL  oraz wysokie 
walory estetyczne nawierzchni, informacji wizualnej  

i o`wietlenia,  
3) dla  ulic pieszo - jezdnych ustala się: 
a) ulica ”osiadająca dwustronne ”owiązania z dro-

gamiłulicami ”ublicznymi lub wewnętrznymi ｦ powinna 

”rowadzić  ruch  jednokierunkowo,  
b) jezdnię realizować bez  krawęwników; nawierzch-

nię i wystrój ”osadzki dostosować do wymogów bez-

”ieczeLstwa ruchuŁ 
 

§ 41Ł1Ł Wyznacza się rezerwy terenu ”od rozwój 
ukJadu komunikacji drogowej, oznaczone symbolem  
R-KŚ, z ”rzeznaczeniem ”od drogę o szeroko`ci ”asa 
drogowego podanej w nawiasach.  

2Ł Śla terenów, o których mowa w ustŁ 1, ustala się 
nakaz zachowania dotychczasowego s”osobu uwytko-

wania i zagospodarowania terenu. 

3. Przeznaczenie terenu na rezerwowane cele mow-
liwe zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
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RozdziaJ 2 

źasady modernizacji i rozwoju systemów komunika-

cji oraz wyposawenia terenów w miejsca postojowe  
 

§ 42Ł1Ł Ustala się ogólne zasady wyznaczania i za-

gos”odarowania terenów drógłulic ”ublicznych, we-

wnętrznych oraz dróg ”ieszych: 
1) drogi i ulice, oznaczone na rysunku planu symbo-

lami KŚź, KŚL, KŚŚ, KŚW i KŚP nalewy wyznaczać  
zgodnie z rysunkiem ”lanu i ”rojektowaną szeroko`cią 
”asa drogowego,  nie mniejszą niw okre`loną  w nawia-

sach: 

a) do”uszcza się odstę”stwa od ustalonych w § 36 - 
40 ”arametrów szeroko`ci ”asa drogowego w ”rzy-

”adkach uzasadnionych szczegóJowymi rozwiązaniami 
technicznymi, ”rzy zachowaniu wymogów ”rze”isów 
odrębnych,  

b) do”uszcza się eta”ową ”rzebudowę i budowę 
drógłulic, o których mowa w § 36 - 40,  w dostoso-

waniu do wystę”ujących ”otrzeb,  
2) drogi wewnętrzne i sJuwebne, nieoznaczone na 

rysunku planu: 

a) dojazdowe do jednej dziaJki budowlanej nie”rzyle-

gającej frontem do drógłulic, o których mowa w ust. 1, 

nalewy wyznaczać  o szeroko`ci ”asa drogowego s”eJ-
niającej wymagania dróg ”owarowych, okre`lonych w 
”rze”isach odrębnych,  

b) dojazdowe do więcej niw jednej dziaJki budowla-

nej, z których kawda nie ”rzylega frontem do drógłulic, 
o których mowa w ustŁ 1, nalewy wyznaczać o szero-

ko`ci ”asa drogowego minŁ 8 m,  
c) dojazdowe do gruntów rolnych ｦ nalewy wyznaczać 

o szeroko`ci ”asa drogowego minŁ 6 m, 
d) drogi ”owarowe do obiektów ｦ nalewy wyznaczać 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
2. W pasach drogowych dróg: 
1) nalewy zachować i uzu”eJnić istniejące zadrzewie-

nia, w tym szczególnie starodrzew,  
2) ”ro”onuje się za”ewnić w ”asie drogowym dro-

gi/ulicy KDL min. 20% powierzchni biologicznie czyn-

nej, ”rzy czym zieleL wysoką sytuować  min. w jednym 

szpalerze drzew.  

 

§ 43Ł1Ł Ustala się ogólne zasady wy”osawenia tere-

nów objętych ”lanem w miejsca ”ostojowe dla samo-

chodów osobowych: 
1) w ”asach drogowych drógłulic: 
a)  KDZ - miejsca ”ostojowe lokalizować na warun-

kach i za zgodą zarządcy drogi,  
b) KDL, KDD i KDW ｦ pro”onuje się za”ewnić min. 

1 ”rzyuliczne miejsce ”ostojowe na 5 mieszkaL, usytu-

owanych ”rzy ”oszczególnych odcinkach drógłulic, 
2) w granicach dziaJkiłnieruchomo`ci: 
a) na terenach  1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN oraz 

1RM, 2RM, MU, MP, 1UC, 2UC i U ｦ min. 2 m.p. na  

1 mieszkanie,  wliczając garaw, 
b) dla terenu MNp i MM ｦ min. 3 m.p. na 1 miesz-

kanie, wliczając garaw,  

c) dla usJug: 
ｦ kultury  ｦ minŁ 20 mŁ”Ł na 100 miejsc siedzących 

lub uwytkowników,  
ｦ kultu religijnego -  min 1m.p. na 10 - 40 miejsc 

siedzących,  
ｦ gastronomii ｦ 1 m.p.  na 4 miejsca konsumpcyjne,  

ｦ o`wiaty -  min. 5 m.p. 

ｦ zbiorowego zamieszkania ｦ min. 25 m.p. na 100 

Jówek, 
ｦ sportu ｦ minŁ 25 m”Ł na 100 uwytkowników,  
ｦ biurowych ｦ 1m.p. na 30 - 100 m2 pow. 

uwytkowej,  
ｦ oraz minŁ 1 mŁ”Ł na 4 ”racowników, 
d)  dla administracji  ｦ min. 20 m.p. na 100 pra-

cowników, 
e) dla usJug bytowych o ”owierzchni uwytkowej oraz 

dla usJug handlu o ”owierzchni s”rzedawy: 
ｦ od 0 m2 do 100 m2 ｦ min. 3 m.p.,  

ｦ ”owywej 100 m2  do 200 m2  ｦ min. 5 m.p.,  

ｦ ”owywej 200 m2 do 400 m2  - na kawde roz”oczęte 
50 m2  min. 1 m.p.,  

ｦ ”owywej 400 m2  - na kawde roz”oczęte 50 m2 min. 

2 m.p.,  

ｦ oraz minŁ 1 mŁ”Ł na 4 ”racowników, 
f)  dla usJug rzemie`lniczych i technicznych ｦ min. 1 

mŁ”Ł na 2 ”racowników oraz minŁ 2 mŁ”Ł na jedno sta-

nowisko napraw, przy czym liczba miejsc postojowych 

nie mowe być mniejsza niw 5 mŁ”Ł,  
3)  dla terenów UC, UO i UK do”uszcza się zas”oko-

jenie potrzeb parkingowych poza terenem,  

4) ilo`ć miejsc ”ostojowych ”owinna uwzględniać 
”otrzeby osób  nie”eJnos”rawnych. 

 

RozdziaJ 3 

źasady modernizacji i rozwoju systemów infrastruk-

tury technicznej  

 

§ 44Ł1Ł Śla terenu objętego ”lanem: 
1) ustala się: 
a) uzbrojenie w sieci: wodociągową, kanalizacji sani-

tarnej oraz elektroenergetyczną, ”owiązane z gminnymi 
systemami infrastrukturalnymi,  

b) mowliwo`ć uzbrojenia w sieć kanalizacji deszczo-

wej i telekomunikacyjnej,  

2) do”uszcza się sytuowanie sieci infrastruktury 
technicznej w ”asach drogowych, ”rzy uwzględnieniu 

wymagaL dla dróg ”ublicznych na terenach zabudowa-

nych, okre`lonych  ”rzy”isami odrębnymiŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji i roz-

woju sieci wodociągowej i systemu zao”atrzenia w 
wodę: 

1) dla celów bytowych i technologicznych ｦ z sieci 

rozdzielczej wsi, istniejącej i rozbudowanej, w o”arciu 
komunalne ujęcie wody, 

2) dla celów technologicznych ｦ do”uszcza się 
zao”atrzenie w wodę z wJasnych ujęć wody, siecią 
zakJadową, ”rzy zachowaniu wymogów § 53 ustŁ 4 
”lanu i ”rze”isów odrębnych, 
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3) zao”atrzenie do celów ”rzeciw”owarowych ｦ z 

sieci rozdzielczej,  o ”arametrach za”ewniających wodę  
do zewnętrznego gaszenia ”owaru w ilo`ci i na zasa-

dach okre`lonych ”rze”isami odrębnymiŁ   
3. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji i roz-

woju sieci kanalizacyjnej, odprowadzenia i unieszkodli-

wiania `cieków: 
1) bytowych i komunalnych ｦ  centralnym syste-

mem kanalizacji sanitarnej na komunalną oczyszczalnię 
`cieków; do czasu realizacji centralnego systemu od-

bioru i oczyszczania `cieków, na terenach istniejącej i 
planowanej  zabudowy, do”uszcza się: 

a) od”rowadzenie i unieszkodliwienie `cieków w przy-

domowych lub lokalnych oczyszczalniach `cieków, zreali-
zowanych dla obsJugi budynków lub ich zes”oJów, ”rzy 
zachowaniu wymogów ”rze”isów odrębnych,   

b) gromadzenie `cieków w zbiornikach bezod”Jy-

wowych pod warunkiem zapewnienia ich odbioru i 

oczyszczenia,  

2) ”rzemysJowych ｦ poprzez zorganizowany system 

kanalizacji zakJadowej do centralnego systemu kanali-
zacji sanitarnej i oczyszczalni `cieków, o której mowa 
w ust. 3 pkt 1, po uprzednim podczyszczeniu w urzą-
dzeniach zakJadowych w ”rzy”adkach ”rzekroczenia 
do”uszczalnych  wskauników, okre`lonych ”rze”isami  
odrębnymi; do czasu realizacji centralnego systemu 

odbioru i oczyszczania `cieków do”uszcza się czasowe 
gromadzenie `cieków w zbiornikach bezod”Jywowych 

pod warunkiem zapewnienia ich odbioru i oczyszczenia,  

3) opadowych i roztopowych ｦ do gruntu na terenie 

wJasnym, w zalewno`ci od ilo`ci `cieków na teren nie-

utwardzony lub do doJów chJonnych, lub do wód ”o-

wierzchniowych, zgodnie z  ”rze”isami odrębnymi, z za-

strzeweniem ”kt 4, 
4) opadowych i roztopowych z powierzchni zanie-

czyszczonych, w tym z terenów ”rzemysJowych, baz 
trans”ortowych, dróg i ”arkingów o trwaJej nawierzchni, 
”owierzchni szczelnej obiektów magazynowania i skJa-

dowania - do wJasnych urządzeL kanalizacyjnych prze-

znaczonych do od”rowadzania wód o”adowych oraz do 
kanalizacji deszczowej lub wód lub do ziemi, ”o u”rzed-

nim podczyszczeniu w stopniu wymaganym przepisami 

odrębnymi, okre`lającymi warunki w”rowadzania `cieków 
do wód lub do ziemiŁ  

4. Ustala się nastę”ujące zasady modernizacji i roz-

woju sieci elektroenergetycznej i zaopatrzenia w ener-

gię elektryczną: 
1) ”ozostawia się istniejące  sieci  elektroenergetyczne  

`rednich na”ięć z mowliwo`cią ”rzebudowy lub skablo-

wania linii napowietrznych; na odcinkach  kolidujących z 
”lanowaną zabudową  i zagos”odarowaniem terenu, w 
miarę mowliwo`ci i ”otrzeb, linie  nalewy wykonać jako 
”odziemne, w tym szczególnie na terenach zabudowa-

nych centrum usJugowego wsi (UC), terenu usJug (U), 
placu publicznego (KP), terenach rekreacyjno - sporto-

wych (ZP i ZS) oraz terenach  planowanej zabudowy 

mieszkaniowej  (MNp),  

2) do”uszcza się eta”ową budowę nowej sieci oraz 

lokalizację stacji transformatorowych na terenie odbior-

cy w ”rzy”adku wystą”ienia indywidualnych ”otrzeb  

odbiorców ”rzemysJowych, których nie zas”okoi istnie-

jący system zao”atrzenia w energię elektryczną,  
3) nowe stacje transformatorowe winny uwzględniać 

zwiększone za”otrzebowanie mocy na ”otrzeby grzew-

cze. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w 
cie”Jo: 

1) z indywidualnych uródeJ cie”Ja na ”aliwa nisko-

emisyjne lub na ”aliwa staJe, z wykorzystaniem urzą-
dzeL o wysokiej s”rawno`ci grzewczej i niskiej emisji 
zanieczyszczeL do atmosfery, 

2) ”ro”onuje się stosowanie ”aliw lub urządzeL ni-

skoemisyjnych w obiektach istniejącychŁ 
6. Ustala się nastę”ujące zasady zao”atrzenia w gaz: 
1) do celów grzewczych i technologicznych - bez-

”rzewodowy, ze zbiorników stacjonarnych do”uszczo-

nych do usytuowania  na dziaJkach o ”owierzchni minŁ 
800 m2.  

7. Śostę” do usJug telekomunikacyjnych ｦ poprzez 

rozbudowę istniejącej sieci telekomunikacyjnej, kanali-
zacją kablowąŁ źakaz sytuowania na obszarze objętym 
planem anten nadawczo - odbiorczych telefonii bez-

przewodowej. 

8Ł Ustala się nastę”ujące zasady ”ostę”owania  
z odpadami: 

1) komunalnymi ｦ na skJadowisko komunalne; mi-

nimalizować ilo`ć wytwarzanych od”adów, gromadzić 
w ”ojemnikach s”osób selektywny, wynikający z ich 
skJadu fizyko - chemicznego, oraz bez”ieczny dla `ro-

dowiska,  

2) niebez”iecznymi i ”rzemysJowymi ｦ zgodnie z 

decyzją wJa`ciwego organu, wydaną na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych; od”ady gromadzić selektywnie 
w szczelnych zbiornikach i ”rzekazywać do unieszko-

dliwienia ”odmiotom ”osiadającym od”owiednie zezwo-

lenia, 

3)  nie stosuje się ”rze”isów o od”adach w stosun-

ku do mas ziemnych i skalnych, usuwanych lub prze-

mieszczanych w związku z realizacją inwestycji, reali-
zowanych zgodnie ustaleniami planu, oraz wykorzy-

stywanych do niwelacji i rekultywacji terenów zdegra-

dowanych w Gminie  źębowiceŁ  
 

RozdziaJ  4 

źasady ochrony `rodowiska, przyrody  i krajobrazu 

kulturowego 

 

§ 45Ł Ustala się nastę”ujące  zasady ochrony `ro-

dowiska oraz ochrony zdrowia ludzi na obszarze obję-
tym planem:  

1Ł W zakresie ochrony `rodowiska: 
1) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJywać na 

`rodowisko, które mogą wymagać s”orządzenia ra”ortu 
oddziaJywania zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, mowna 
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sytuować na terenie oznaczonym symbolem, z zastrze-

weniem ”kt 2: 
a) 3MN i 4MN ｦ zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,  

b) 1RM i 2RM ｦ zabudowy zagrodowo - mieszka-

niowej,  

c) MU ｦ zabudowy mieszkaniowo - usJugowej,  
d) MP ｦ zabudowy mieszkaniowo - rzemie`lniczej,  
e) U ｦ zabudowy usJugowej w zieleni,  
f) RR- terenach rolniczych,  

g) PS ｦ skJadów i magazynów,   
2) na caJym obszarze objętym ”lanem: 
a) do”uszcza się lokalizację inwestycji z zakresu in-

frastruktury drogowej i technicznej, zaliczanych do 

”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na `ro-

dowisko,  

b) wyklucza się sytuowanie ”rzedsięwzięć mogą-
cych znacząco oddziaJywać na `rodowisko, wymaga-

jących s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania obligato-

ryjnie,  

c) wyklucza  się lokalizację zakJadów stwarzających 
zagrowenie wystą”ienia ”owawnej awarii ”rzemysJowej,  

3) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJywać na 
`rodowisko wymagają: 

a) przeprowadzenia ”ostę”owania w s”rawie oddzia-

Jywania na `rodowisko, zgodnie z ”rze”isami odrębny-

mi w zakresie ochrony `rodowiska,  
b) stosowania rozwiązaL techniczno ｦ technologicz-

nych minimalizujących oddziaJywanie na `rodowisko  
i sąsiednią zabudowę chronioną, w tym szczególnie na 
tereny oznaczone symbolem  U, ZP, WS, ZL i RZ,  

2) istniejące ”rzedsięwzięcia, mogące znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko oraz inne rodzaje dziaJalno`ci 
gos”odarczej, w ”rzy”adku wystą”ienia okoliczno`ci 
wskazujących na ich szkodliwy w”Jyw na `rodowisko, 

wymagają s”orządzenia ”rzeglądu ekologicznego, zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymiŁ   

2Ł W zakresie ochrony ”rzed haJasem i ”romienio-

waniem niejonizującym: 
1) w zakJadach ”rodukcyjnych oraz usJugowych sto-

sować rozwiązania techniczne i technologiczne  ograni-

czające emisję haJasu do `rodowiska, 
2) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi okre`lającymi 

do”uszczalne ”oziomy haJasu,  tereny oznaczone  sym-

bolem: 

a) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN, a takwe  MN” i 
MM ｦ są terenami zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej,  

b) UO ｦ jest terenem zabudowy związanej ze staJym 
lub wielogodzinnym ”obytem dzieci i mJodziewy,  

c) MP i MU ｦ są terenami zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczymi,  

d) U, 1UC i 2UC ｦ są terenami zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego,  

e) ZP  ｦ jest terenem rekreacyjno - wypoczynkowym 

poza miastem, 

f) RM ｦ jest terenem zabudowy zagrodowej,  

3) dla ”ozostaJych terenów do”uszczalnych ”ozio-

mów haJasu nie ustala się,  
4) ustala się ”otencjalny zasięg uciąwliwego oddziaJy-

wania terenu komunikacji kolejowej KK wielko`ci 100 m 

od granicy terenu zamkniętego ｦ dla budynków lub 
”omieszczeL ”rzeznaczonych na staJy ”obyt ludzi, ”od-

legających ochronie na ”odstawie ”rze”isów odrębnych 
w zakresie ochrony ”rzed haJasem, stosować rozwią-
zania techniczne zabez”ieczające ”rzed oddziaJywaniem 
haJasu i wibracji; wwŁ rozwiązania ”ro”onuje się sto-

sować takwe w budynkach mieszkalnych usytuowanych 
w  odlegJo`ci mniejszej niw  20 m od drogi oznaczonej 
symbolem KDZ,  

5) na caJym obszarze objętym ”lanem zabrania się 
sytuowania anten telefonii komórkowejŁ 

3. W zakresie ochrony powierzchni ziemi: 

1) na terenie RZ: 

a) roboty budowlane ziemne ”ro”onuje się ”rowa-

dzić w okresie jesienno - zimowym,  

b) zakaz czasowego deponowania i skJadowania 
mas ziemnych, substancji ro”o”ochodnych, od”adów 
oraz innych substancji, mogących zanieczyszczać ”o-

wierzchnię ziemi,   
2) miejsca czasowego gromadzenia od”adów innych 

niw komunalne zabez”ieczyć ”rzed ”rzedostaniem się 
do ziemi substancji mających negatywny w”Jyw na 
`rodowiskoŁ 

4. W zakresie ochrony powietrza: 

1) stosować `rodki techniczne i technologiczne za-

”obiegające i ograniczające emisję zanieczyszczeL do 
powietrza,  

2) wyklucza się lokalizację dziaJalno`ci, które mimo 
zastosowania dostę”nych technik, nie gwarantują do-

trzymania standardów emisyjnych substancji do ”owie-

trza oraz warto`ci odniesienia, okre`lonych ”rze”isami 
odrębnymi,  

3) ”rzy skJadowaniu na otwartym terenie materia-

Jów, będących uródJem emisji niezorganizowanej do 
powietrza, wdrawać technologie minimalizujące emisję 
wtórnąŁ  

5Ł W zakresie ochrony wód: 
1) na terenie oznaczonym symbolem Rź wykluczyć 

stosowanie nawozów mineralnych i `rodków ochrony 
ro`lin o wysokiej klasie toksyczno`ci, 

2) na terenach magazynowo - skJadowych, usJug 
technicznych i rzemie`lniczych, ”arkingach i innych 
”owierzchniach, na których istnieje niebez”ieczeLstwo 
zanieczyszczenia wód i ziemi substancjami, nakazuje 
się: 

a) uszczelnienie nawierzchni i zabezpieczenie przed 

s”Jywem zanieczyszczonych wód  na tereny ”rzylegJe,  
b) budowę urządzeL zabez”ieczających ”rzed ”rzed-

ostaniem się substancji zagrawających `rodowisku natu-

ralnemu  wód i ziemi,  
3) zakaz: 

a) lokalizacji obiektów budowlanych, które mimo 
s”eJnienia wymogów obowiązujących ”rze”isów od-
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rębnych, nie wykluczają w drodze sytuacji awaryjnych 
skawenia lub zakawenia `rodowiska, z wyJączeniem 
obiektów  wy”osawonych w system monitoringu lub  
w systemy zabez”ieczające ”rzed skaweniem gruntu i 
wód ”odziemnych,  

b) lokalizacji na otwartym terenie skJadowisk sub-

stancji i materiaJów mogących ”owodować zanieczysz-

czenie gruntu i  wód,  
c) rolniczego wykorzystania `ciekówŁ 
 

§ 46Ł1Ł Na caJym obszarze objętym ”lanem, ”oJowo-

nym w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy 

Strobrawsko - Turawskie,  o”rócz ustaleL szczegóJo-

wych niniejszej uchwaJy obowiązują  ”rze”isy odrębne, 
w tym szczególnie zakazy i ograniczenia okre`lone  
roz”orządzeniem Wojewody O”olskiego w s”rawie 
obszarów chronionego krajobrazuŁ  

2. W ”rzy”adku odkrycia ko”alnych szczątków ro-

`lin lub zwierząt nalewy ”owiadomić o tym Wojewodę 
O”olskiego, a jeweli to nie jest mowliwe ｦ Wójta GminyŁ 

3. Wskazuje się lokalizację ”omnika ”rzyrody owy-

wionej oraz ustala się jego ochronę aw do samoistnego, 
caJkowitego roz”adu, jeweli nie stanowi to zagrowenia 
dla ludzi i mienia ｦ miJorząb dwukla”owy (Gingko bilo-

ba) ｦ nr rejŁ 363, oraz  zakazuje się: 
1) niszczenia, uszkadzania lub ”rzeksztaJcania obiek-

tu i sąsiedniego terenu, w s”osób mogący szkodzić 
pomnikowi przyrody,  

2) wykonywania ”rac ziemnych w obrębie bryJy ko-

rzeniowej,  

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,  

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeweli 
zmiany te mogą w”Jynąć na stan obiektu,  

5) umieszczania tablic reklamowych.  

4. Ustala się ochronę ”ojedynczych drzew i gru” 
drzew,  wskazanych na rysunku planu, oraz wprowa-

dza się dla nich zakazy, o których mowa w ustŁ 3 ”kt 1 
- 5.  

 

RozdziaJ  5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

ków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 
 

§ 47Ł1Ł Ustala się granice strefy B - ochrony  kon-

serwatorskiej, obejmującej XVIII ｦ XIX -wieczną zabu-

dowę wsi ”oJowoną wzdJuw ulŁ OleskiejｦMurka oraz 

zes”óJ zabudowy ”aJacowo -folwarcznej wraz z parka-

mi i stawem gospodarczym.  

2. Śla obszaru, o którym mowa w ustŁ 1, ustala się 
nakaz: 

1) zachowania i rewaloryzacji zasadniczych elemen-

tów kom”ozycji ”rzestrzennej: 
a) historycznego przebiegu i przekroju traktu ulicz-

nego ulŁ Oleskiej z uksztaJtowanym, zewnętrznym ”a-

sem  zieleni wysokiej,   

b) historycznych zasad ksztaJtowania bryJ i usytu-

owania budynków, w tym szczególnie zachowania za-

budowy kamienicowej w ”óJzwartej lub zwartej ”ierzei 

zabudowy,  linii zabudowy, ksztaJtu rzutu i gabarytów 
budynków, geometrii dachu, tradycyjnych  materiaJów 
wykoLczeniowych  i wystroju elewacji,  

c) historycznych dominant przestrzennych ｦ ko`cioJa 
oraz ”aJacu,  

d) historycznych zes”oJów zieleni, oznaczonej sym-

bolem 1ZP i 2ZP wraz ze stawem gospodarczym, 

2) kontynuowania, w przypadku lokalizacji nowych 

budynków, historycznych zasad usytuowania na dziaJ-
ce, zasad ksztaJtowania rzutu i bryJy budynków, o któ-
rych mowa w ust. 2 pkt 1  lit. b, 

3) dostosowania wystroju i nawierzchni historycz-

nego traktu ul. Oleskiej - Murka do wymogów konser-

watorskich i ws”óJczesnych ”otrzeb,  
4) ochrony historycznych elementów maJej architek-

tury, w tym szczególnie ”osągów, rzeub, krzywy, ka”li-
czek i tablic ”amiątkowych, oraz dostosowanie nowych 

elementów maJej architektury do wymogów konserwa-

torskich,  

5) osJabienia negatywnego oddziaJywania obiektów 
dysharmonijnych i wybudowanych ws”óJcze`nie, w 
tym szczególnie domu kultury, ”o”rzez dostosowanie 
geometrii dachu i wystroju elewacji do miejscowej 

tradycji. 

3. Na  obszarze, o którym mowa w ustŁ 1, ”ozwole-

nie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego, 
wydaje się ”o uzgodnieniu z  wojewódzkim konserwa-

torem zabytków, zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
4. Kolorystyka elewacji budynków usytuowanych w 

graniach strefy B winna res”ektować historyczny cha-

rakter zabudowy; wyklucza się stosowanie jaskrawych 
kolorów ”odstawowychŁ  

5. Elementy informacji wizualnej, umieszczane na 

elewacjach budynków (reklamy, szyldy) wymagają do-

stosowania do charakteru budynku i istniejących szyl-

dów i reklam na sąsiednich budynkach ｦ projekt przed-

stawiony na zdjęciach budynku obejmujących zabudo-

wę sąsiednią ”odlega uzgodnieniu z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytkówŁ  
 

§ 48Ł1Ł Wskazuje się obiekty zabytkowe, ujęte w 
rejestrze zabytków, ”odlegające ochronie konserwator-

skiej: 

1) zes”óJ ”aJacowy, w tym ”aJac, ”ark ”rzy”aJaco-

wy i ”ozostaJo`ci ”arku ”aJacowego - 3 aleje grabowe, 

ul. Oleska 5 (nr rej. 1037/65 i 128/85 z 1965 r. i 1985 r.)  

2) figura _wŁ Jana Ne”omucena (kamŁ - dz. 369/23) 

na terenie parku wiejskiego, naprzeciw domu przy ul. 

Oleskiej 15 (nr rej. VI-958/97). 

2Ł Przedmiotem ochrony w ”aJacu, o którym mowa 
w ustŁ 1 ”kt 1,  jest uksztaJtowanie historycznej bryJy 
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budynku, konstrukcja, wewnętrzny ukJad komunikacyj-

ny, geometria i pokrycie dachu, ”odziaJy oraz wystrój 
architektoniczny elewacji, w tym szczególnie materiaJ 
wykoLczeniowy i detal architektoniczny (gzymsy, 
ksztaJt oraz obramienia otworów okiennych i drzwio-

wych,  stolarka okienna i drzwiowa) oraz  bez”o`rednie 
jego otoczenie w granicach dziaJki, w tym szczególnie 
starodrzew. 

3. Dokonanie zmian  przeznaczenia zabytku, prowa-

dzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i innych 

robót budowlanych oraz ”odejmowanie innych czynno-

`ci, okre`lonych ”rze”isami odrębnymi w zakresie 
ochrony zabytków, wymaga ”ozwolenia wojewódzkie-

go konserwatora zabytkówŁ 
4. W otoczeniu zabytku wszelkie prace ziemne nale-

wy wy”rzedzająco zgJosić i uzgodnić z organem wJa`ci-

wym dsŁ s”raw ochrony zabytków oraz ”rowadzić je 
zgodnie z wymogami ”rze”isów odrębnychŁ  

 

§ 49Ł1Ł Niniejszym ”lanem obejmuje się ochroną 
konserwatorską  obiekty zabytkowe, wskazane na ry-

sunku ”lanu, które jednocze`nie ujmuje się w gminnej 
ewidencji zabytków: 
 

Lp Obiekt Adres 

1 dom (mur.) ulŁ Astrów 3  

2 dom  (mur) ulŁ Astrów 8 

3 dom  (mur) ulŁ BorowiaLska 1-7 

4 dom (mur) ulŁ BorowiaLska 9 

5 dom (mur) ulŁ BorowiaLska 11 

6 dom (mur) ulŁ BorowiaLska 13 

7 dom (mur) ulŁ BorowiaLska 15 

8 dom (mur) ulŁ BorowiaLska 19 

9 dom (mur) ulŁ Bratków 2 

10 
pawilon, ob. budynek administracyj-

ny (drewn.) 

ulŁ ŚobrodzieLska 2  

ob. ul. Eichendorffa 4 

11 dom (mur.) ulŁ ŚobrodzieLska 3  

12 dom (mur.) ulŁ ŚobrodzieLska 4 

13 dom (mur.) ulŁ ŚobrodzieLska 5 

14 dom (mur.) ulŁ ŚobrodzieLska 6 

15 
kamienica  ｦ obŁ  budynek Urzędu 

Gminy (mur.) 

ul. Murka 2 

16 
dom  z budynkiem gospodarczym 

(mur.) 

ul. Murka 3 

17 budynek gospodarczy (mur.) ul. Murka 3 

18 budynek gospodarczy (mur.) ul. Murka 4 

19 stodoJa (murŁ) ul. Murka 4 

20 dom (mur.) ob. restauracja ul. Murka 5 

21 dom (mur.) ul. Murka 7 

22 stodoJa (mur) ul. Murka 11 

23 dom (mur) ul. Murka 13 

24 dom (mur) ul. Murka 16 

25 stodoJa ”rzy domu (murŁ-drewn.)  ul. Murka 16 

26 dom (mur.)  ul. Murka 19 

27 dom  (mur) ul. Murka 24 

28 dom (mur.)  ul. Murka 26 

29 dom (mur.)  ul. Murka 26a 

30 dom (mur.)  ul. Murka 27 

31 dom (mur.) ul. Murka 32 

32 trafostacja  
skrzywowanie  

ul. Oleska - Murka 

33 dom (mur.)  ul. Oleska 2 

34 dom (mur.)   ul. Oleska 8 

35 dom (mur.) ul. Oleska 10 A 

36 
budynek mieszkalno - gospodarczy 

w zespole folwarcznym (mur.) 

ul. Oleska 11 

37 budynek inwentarski ul. Oleska 9-11 

38 
ko`cióJ ”arafialny ”ŁwŁ Wniebowzię-

cia N.M.P (mur.) 

ul. Oleska 15 

39 cmentarz wraz  ka”liczką cmentarną  ul. Oleska 15 

40 plebania (mur.)  ul. Oleska 15 

41 
budynek mieszkalno - gospodarczy  

(mur.)  

ul. Opolska 1 

42 dom (mur.)  ul. Opolska 2a 

43 dom (mur.)  ul. Opolska 4 

44 
dom (ob. budynek posterunku policji 

(mur.)   

ul. Opolska 6   

45 dom (mur.)  ul. Opolska 7 

46 dom (mur.)  ul. Opolska 14 

47 dom (mur.)  ul. Opolska 15 

48 dom (mur.)  ul. Opolska 17 

49 dom (mur.)  ul. Opolska 24 

50 dom (mur.)  ul. Opolska 34 

51 gorzelnia (dz. 450/5 km.1) ul. Opolska 35 

52 dom (mur.)  ul. Opolska 39/41 

53 dom (mur.)  ul. Opolska 47/49 

54 dom (mur.)  ul. Opolska 51/53 

55 dom (mur.)  ul. Opolska 55 

56 jaz (na Libawie) 

ul. Opolska (na tere-

nie ”arku, ”rzy uj`ciu 

stawu) 

57 stodoJa  (mur) ul. Torowa 1 

58 mostek kolejowy (bet.-stal) 
ul. Torowa  

(dz. nr 132) 

 

2. Przedmiotem ochrony w budynkach, wymienio-

nych w ustŁ 1, jest uksztaJtowanie historycznej bryJy 
budynku, geometria dachu, ”odziaJy i wystrój architek-
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toniczny elewacji, w tym szczególnie materiaJ wykoL-
czeniowy, detal architektoniczny oraz ksztaJt  otworów 
drzwiowych i okiennych oraz ”odziaJy wewnętrzne 
stolarki okiennej, z zastrzeweniem  ustŁ 3Ł 

3. Pozwolenia na dokonanie zmian s”osobu uwytko-

wania obiektu, wszelkich robót budowlanych i konser-

watorskich, a takwe ”ozwolenie na budowę lub rozbiór-

kę obiektu budowlanego wydaje się ”o uzgodnieniu  
z wojewódzkich konserwatorem zabytków, zgodnie z ”rze-
”isami odrębnymi.  

 

§ 50Ł1Ł Ustala się czę`ciową ochronę konserwator-

ską obiektów wykazujących cechy zabytkowe, zreali-
zowanych  przed 1945 rokiem, wskazanych na rysunku 

”lanu budynków: 
1) budynku  dawnej obory, budynku gospodarczego 

i s”ichlerza w ”rzy”aJacowej zabudowie folwarcznej,  

2) starego domu mieszkalnego w ”rzy”aJacowej 
zabudowie folwarcznej, usytuowanego przy budynku 

mieszkalnym ul. Opolska 36.  

2Ł Ochrona  budynków, o których mowa w ustŁ 1, 
obejmuje uksztaJtowanie bryJy budynku, geometrię 
dachu, ”odziaJy i detale architektoniczne elewacji  

frontowej budynku oraz materiaJ wykoLczeniowyŁ 
3Ł Pro”onuje się aby ”rzebudowę i remont budyn-

ków, o których mowa w ustŁ 1, ”owodujące zmiany  
w elementach objętych ochroną, okre`lonych w ustŁ 2, 
”odejmować ”o uzyskaniu ”ozytywnej opinii woje-

wódzkiego konserwatora zabytkówŁ O ”otrzebie uzy-

skania opinii decyduje inwestor. 

 

§ 51Ł1Ł Stanowiska archeologiczne, wskazane na 

rysunku ”lanu, ”odlegają ochronie konserwatorskiejŁ 
2.  W obrębie terenu udokumentowanych stanowisk 

archeologicznych, o których mowa w ustŁ 1, oraz ich 
rejonie wszystkie ”race ziemne, w tym takwe wykona-

nie zadrzewienia lub zalesienia terenu, nalewy wy”rze-

dzająco zgJosić i uzgodnić z organem wJa`ciwym dsŁ 
ochrony zabytków oraz ”rowadzić je zgodnie z wymo-

gami okre`lonymi w ”rze”isach odrębnychŁ  
3.  Na ”ozostaJym obszarze, objętym ”lanem, w 

”rzy”adku odkrycia ”odczas ”rowadzenia robót ziem-

nych lub budowlanych ”rzedmiotu, co do którego ist-

nieje ”rzy”uszczenie, we jest on zabytkiem, nalewy ”o-

stę”ować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi. 

 

RozdziaJ  6 

źasady ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

 

§ 52Ł1Ł  Ustala się tereny ”ubliczne, oznaczone na 

rysunku planu symbolem:  

1) 1UO i 2UO ｦ tereny usJug ”ublicznych edukacji, 
2) 1ZP -  tereny zieleni parkowej,  

3) ZS -  tereny zieleni urządzonej,  
4) KP ｦ tereny  ”laców ”ublicznych,  

5) KDZ i KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych, zbiorczych 
i lokalnych, na odcinkach ”oJowonych w obrębie strefy 
ochrony konserwatorskiej typu B. 

2. Tereny oznaczone symbolem 1UO, 2UO, 1ZP i 

KP uznaje się za tereny rekreacyjno - wypoczynkowe 

oraz tereny sJuwące organizacji im”rez masowychŁ   
3Ł Śla terenów ”ublicznych, o których mowa w ustŁ 1, 

o”rócz ustaleL szczegóJowych w zakresie ”rzeznaczenia 
oraz zasad ich zabudowy i zagos”odarowania, ustala się: 

1) mowliwo`ć lokalizacji:  
a) urządzonych miejsc na kontenery do selektywnego 

zbierania od”adów na terenie źS,  
b) znaków oraz ”lanów informacji wizualnej,    
c) tymczasowych obiektów usJugowo - handlowych 

i sanitarnych na czas organizacji imprez masowych i 

okoliczno`ciowych,  
2)  zakaz: 

a) wygradzania terenu oznaczonego symbolem KP, 

1źP i źS od strony drógłulic, 
b) lokalizacji budynkówłwiat blaszanych, skJadanych 

z gotowych elementów, lub innych obiektów budowla-

nych, o niskiej estetyce wyglądu zewnętrznego,  
3) obowiązek za”ewnienia: 
a) dostę”no`ci osobom nie”eJnos”rawnym do urzą-

dzeL komunikacji (”laców, ciągów ”ieszych, ”rzej`ć 
”ieszych, miejsc ”arkingowych) oraz do obiektów usJug 
”ublicznych i terenów zieleni urządzonej,  

b) wy”osawenia terenów w elementy maJej ar-

chitektury i zieleL towarzyszącą oraz zachowania 

ujednoliconego ich charakteru i wysokich walorów 
estetyczno - krajobrazowych, dostosowanych do 

warunków lokalnych i wymogów konserwator-

skich. 

 

RozdziaJ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich uwytkowaniu  

 

§ 53Ł1Ł Ustala się obowiązek za”ewnienia dostę”u 
do cieków i zbiorników wodnych oraz rowów meliora-

cyjnych wJa`ciwemu zarządcy, od”owiedzialnemu za 
ich eks”loatację, oraz zakaz: 

1) grodzenia nieruchomo`ci ”rzylegJych do linii brze-

gowej cieków i zbiorników wodnych oraz rowów  
w odlegJo`ci mniejszej, niw okre`lono ”rze”isami odręb-

nymi w zakresie prawa wodnego,  

2) wznoszenia w ”obliwu rzeki Libawy i stawu 
gos”odarczego, oznaczonych symbolem WS, obiektów 
budowlanych uniemowliwiających lub utrudniających 
ludziom i dziko wystę”ującym zwierzętom dostę” do 
wody,  

3) sytuowania nowych budynków i tymczasowych 
obiektów maJej gastronomii w odlegJo`ci mniejszej niw 
10 m od linii brzegu ”owierzchniowych wód ”ublicz-

nych, oznaczonych symbolem WS. 
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2. Od granic terenu komunikacji kolejowej  KK:  

1) dla zadrzewieL i zakrzewieL, z wyJączeniem 
drzew, których wysoko`ć mowe ”rzekraczać 10 m, 
zachować odlegJo`ci wymagane ”rze”isami odrębnymi,  

2) obiekty budowlane sytuować, w stosunku do 
skrajnego toru kolejowego oraz do granicy terenów 
kolejowych, w odlegJo`ciach wymaganych ”rze”isami 
odrębnymi,  

3) w ”asie terenu o szeroko`ci 5 m ustala się zakaz 
sytuowania obiektów budowlanych mogących utrudnić 
prowadzenie kolejowej drogi technologicznej. 

3. Od osi napowietrznych linii elektroenergetycz-

nych 15kV zachować odlegJo`ci okre`lone w ”rze”i-

sach odrębnychŁ  
4. W zasięgu strefy ochrony sanitarnej od cmentarza, 

obejmującej obszar ”oJowony  w odlegJo`ci do 50 m wokóJ 
jego granic, obowiązują ograniczenia w zabudowie i 
zagos”odarowaniu terenu wynikające z ”rze”isów od-

rębnych w s”rawie okre`lenia, jakie tereny ”od wzglę-
dem sanitarnym są od”owiednie na cmentarzeŁ   

 

RozdziaJ 8 

Zasady i warunki scalania oraz podziaJu nierucho-

mo`ci 
 

§ 54Ł Śla terenów objętych ”lanem  ustala się na-

stę”ujące zasady i warunki scalania oraz ”odziaJu nie-

ruchomo`ci: 
1. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”odziaJu 

nieruchomo`ci: 
1) ”odziaJu nieruchomo`ci zabudowanych mowna 

dokonać jeweli jest on zgodny z ”rze”isami odrębnymi 
oraz ustaleniami  planu,  

2) zgodno`ć, o której mowa w ustŁ 1,  dotyczy: 
a) za”ewnienia dostę”u do drogiłulicy,  
b) mowliwo`ci do”rowadzenia wJa`ciwej dla 

przeznaczenia terenu  infrastruktury technicznej,  

c) zachowania szczegóJowych ustaleL ”lanu w za-

kresie zasad zabudowy i zagos”odarowania terenów 
oraz w zakresie usytuowania budynków w stosunku do 
granic dziaJki i warunków ””ow, wymaganych ”rze”i-

sami odrębnymi,  
d) uwzględnienia  ”rawnie chronionych interesów 

stron w zakresie okre`lonym ”rze”isami odrębnymi, w 

tym szczególnie s”Jywu wód o”adowych, obsJugi ko-

munikacyjnej i inwynieryjno - technicznej oraz dostę”u 
`wiatJa dziennego do ”omieszczeL ”rzeznaczonych na 
pobyt ludzi. 

2. W ”rojektach ”odziaJu nieruchomo`ci nalewy za-

chować ustalone ”lanem zasady wydzielenia dróg i ulic, 
w tym wyznaczonych liniami rozgraniczającymiŁ  

3. Linie rozgraniczające  tereny o równych rodzajach 
”rzeznaczenia, okre`lone `ci`le, stanowią równocze`nie 
zewnętrzne granice dziaJek ”rzeznaczonych do wydzie-

lenia; granice dziaJek mowna korygować wzdJuw linii 
rozgraniczających okre`lonych orientacyjnie w ”rzy”ad-

kach okre`lonych w § 7 ustŁ 1 ”kt 3 ”lanuŁ  

4. Na terenach oznaczonych symbolem 2MN, 3MN, 

4MN, 5MN,  RM i MU ｦ ”ro”onuje się dokonać regula-

cji granic między sąsiednimi dziaJkami, w ”rzy”adku 
gdy na jednej z nich istniejący budynek mieszkalny jest 
usytuowany w granicy dziaJki, a dziaJka sąsiednia  
w stanie istniejącym jest niezabudowanaŁ  

5. PodziaJ na dziaJki budowlane dokonać zgodnie z 
rysunkiem planu lub zgodnie z okre`lonymi ”oniwej za-

sadami dla terenów oznaczonych symbolem: 
1) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN i 5MN: 

a) dla budynków wolnostojących: 
- szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 18 m do 25 m,  

- ”owierzchnia dziaJki  - od 600 m2 do 1600 m2, 

b) dla budynków bliuniaczych: 

- szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 14 m do 18 m,    

-  ”owierzchnia dziaJki  - od 600 m2 do 1200 m2,  

2)  MNp - dla budynków wolnostojących: 
- szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 20 m do 35 m,  

- ”owierzchnia dziaJki ｦ od 900 m2 do 1800 m2,  

2) MP: 

a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 25 m do 45 m, 

b) ”owierzchnia dziaJki ｦ od 1200 m2 do 2500 m2, 

3) UC ｦ centrum usJugowego wsi:  
a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 12 m do 25 m, 

b) ”owierzchnia dziaJki ｦ od 400 m2 do 1400 m2,   

5)  RM wydzielone dziaJki: 
a) ”od zabudowę zagrodową: 

ｦ szeroko`ć frontu dziaJki ｦ min. 25 m,  

ｦ ”owierzchnia dziaJki ｦ min. 1200 m2,  

b) ”od zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną: 
ｦ szeroko`ć frontu dziaJki ｦ min. 20 m,  

ｦ ”owierzchnia dziaJki  - od 800 m2 do 1400 m2,  

6) MM: 

a) szeroko`ć frontu dziaJki ｦ od 30 do 80 m,  

b) ”owierzchnia dziaJki  - min. 2500 m2. 

6. Śo”uszcza się zastosowanie innych ”arametrów 
dziaJek, niw okre`lone w ustŁ 5, w ”rzy”adkach uzasad-

nionych nieregularnym ksztaJtem terenu objętego ”o-

dziaJem lub skrajnym usytuowaniem dziaJki ”rzy liniach 
rozgraniczających  terenu, o ”rzeznaczeniu  okre`lonym 
”lanemŁ Wydzielona dziaJka musi umowliwić s”eJnienie 
warunków zabudowy i zagos”odarowania okre`lonych 
w ”rze”isach szczegóJowych ”lanuŁ  

7. Pro”onuje się aby kąt ”oJowenia granicy dziaJek 
dla zabudowy jednorodzinnej, w stosunku do linii roz-

graniczających ”asa drogowego, wynosiJ 90o, jednak 

nie byJ mniejszy niw  60o.  

8. W ”rzy”adku ”odziaJu nieruchomo`ci, z wyjąt-

kiem ustŁ 9, na których usytuowany jest obiekt: 
1) ujęty w rejestrze zabytków,  obowiązują  ”rze”isy 

odrębne w zakresie ochrony zabytków, 
2) ”ro”onuje się stosować ”rze”isy odrębne takwe 

dla nieruchomo`ci, na których usytuowany jest obiekt 
ujęty w gminnej ewidencji zabytkówŁ  

9. źakazuje się dokonywania wtórnych ”odziaJów 
terenu 1źP, 2źP i U, w liniach rozgraniczających 
ustalonych rysunkiem planu.  
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10. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki scalania 
nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się ”rocesy scalania nieruchomo`ci na 
terenach objętych ”lanem,  gdy istniejąca wielko`ć i 
geometria dziaJki uniemowliwia jej wykorzystanie i 
racjonalne zagos”odarowanie dla celów okre`lonych w 
planie, zgodnie z jego ustaleniami,  

2) scalenie dziaJek nie mowe ”rzekraczać swym 
zasięgiem linii rozgraniczających terenów o równych 
rodzajach ”rzeznaczenia, wyznaczonych `ci`leŁ  

 

DziaJ III 
Przepisy koLcowe 

 

§ 55Ł1Ł Śo s”raw z zakresu ”lanowania ”rzestrzen-

nego  wszczętych ”rzed dniem wej`cia w wycie ”lanu, 
a niezakoLczonych decyzją ostateczną, stosuje się 
ustalenia planu.  

2Ł Śo czasu zagos”odarowania terenów zgodnie  
z ustaleniami ”lanu obowiązuje dotychczasowy s”osób 
ich zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania,  
z wyJączeniem ”rzy”adków naruszających wymogi 

”rze”isów ”rawa budowlanegoŁ 
 

§ 56Ł1Ł źgodnie z artŁ 15 ustŁ 2 ”kt 12 i artŁ 36 ustŁ 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym ustala się jednorazową o”Jatę od wzrostu warto`ci 
nieruchomo`ci ｦ w granicy terenów oznaczonych na 
rysunku planu  symbolami: 

1) KP, KS, KDZ, KDL, KDD, KDW i KDP ｦ 5%, 

2) UO,  ZS, 1ZP i ZC  - 10%,   

3) 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN,  MNp, RM i MM - 

20%,  

4) MU, MP, UC, U i PS - 30%. 

2. Nie ustala się stawki dla ”ozostaJych terenów ob-

jętych ”lanem, ”oniewaw s”osób ich ”rzeznaczenia nie 

ulega  zmianie. 

3. Od gruntów będących wJasno`cią Gminy, w ”rzy-

”adku ich zbycia, jednorazowa o”lata nie będzie ”obieranaŁ  
 

§ 57Ł Do spraw nieuregulowanych w niniejszej 

uchwale stosuje się ”rze”isy odrębneŁ  
 

§ 58Ł Tracą moc ustalenia miejscowego ”lanu zago-

spodarowania przestrzennego terenu cmentarza oraz 

terenów ”rzylegJych w rejonie ulicy O”olskiej w źębo-

wicach, zatwierdzonego uchwaJą Nr IIIł22ł98 Rady 

Gminy w źębowicach z dnia 23 grudnia 1998 rŁ (ŚzŁ 
Urz. Woj. Opolskiego Nr 4, poz. 7 z dnia 29 stycznia 

1999 r.). 

 

§ 59Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi źę-
bowic.  

 

§ 60Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni 
od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Woje-

wództwa O”olskiegoŁ 
 

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Gabriela Buczek 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 6 – 342 – Poz. 99 

 

 

  

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XIX/143/2008 

Rady Gminy źębowice 

z dnia 20 listopada 2008 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XIXł143ł2008  
Rady Gminy źębowice 

z dnia 20 listopada 2008 r.  

 

Rozstrzygnięcie  
Rady Gminy źębowice o s”osobie roz”atrzenia 

uwag, o których mowa w  artŁ 18 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; zm.: z 2004 r. Nr 6, 

poz. 41 i  Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 

954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319  

i Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 880 oraz z 

2008 r. Nr 123, poz. 803) wniesionych przez osoby 

fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne niepo-

siadające osobowo`ci ”rawnej do ”rojektu miejscowe-

go ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi źębo-

wice. 

 

W trakcie wyJowenia ww. projektu planu  do pu-

blicznego wglądu  zgJoszono osiem uwagŁ  Na ”odsta-

wie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ) ”o za”oznaniu się z roz-

strzygnięciem Wójta źębowic z dnia 17 sier”nia 2008 rŁ 
dot. uwag wniesionych do ww.  projektu planu, Rada 

Gminy źębowice rozstrzyga, co nastę”uje: 
 

1. Odrzuca się w czę`ci  lub w caJo`ci uwagę, jako 
naruszającą lub nieznajdującą uzasadnienia w obowią-
zujących ”rze”isach odrębnych, umieszczoną w wyka-

zie pod numerem: 

 

a) 1 ｦ w zakresie ”rzeznaczenia dziaJek nr 463ł2, 
463ł3 i 463ł4, stanowiących wJasno`ć Gminy, 

 

b) 4 ｦ dot.  przeznaczenia dz. nr 369/23 pod zabu-

dowę mieszkaniową jednorodzinną,  
 

c) 6 ｦ dot. lokalizacji warsztatu napraw samocho-

dów na terenie oznaczonym symbolem 2MN,  
 

d) 7 -  w zakresie lokalizacji na terenie oznaczonym 

symbolem ZP stawu hodowlanego. 

 

2. Jako s”rzeczną z ”olityką Gminy ”rzyjętą w ｭStu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy źębowiceｬ oraz ”rzepisami od-

rębnymi, odrzuca się w caJo`ci uwagę umieszczoną  
w wykazie pod numerem:  

 

a) 2 - w zakresie ”rzeznaczenia dziaJki nr  554ł52  
”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  oraz w 
zakresie zmniejszenia szeroko`ci ”asa drogowego drogi 
KDW (10), projektowanej na dziaJkach 712ł26, 
718/43, 614/43, 247/54, 238/54, 60 km. 5.   

Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Wójta źębo-

wic zostaje zaJączony do dokumentacji formalnopraw-

nej planu.  

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XIXł143ł2008  
Rady Gminy źębowice 

z dnia 20 listopada 2008 r.  

 

Rozstrzygnięcie  
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, stanowiących zadania wJasne gminy 
źębowice, za”isanych w miejscowym ”lanie zagos”o-

darowania ”rzestrzennego wsi źębowice, oraz o zasa-

dach ich finansowania 

 

Na podstawie  art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 

717 z ”óunŁ zmŁ), w związku z  artŁ 7 ustŁ 1 pkt 2 i 3 

ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, 

Nr 153, poz. 1271 i  Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.  

Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, 

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 

1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128  

i Nr 181, poz. 1337; z  2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218)  oraz  art. 167 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm.: Nr 169, 

poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 

708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381  

i Nr 249, poz. 1832; z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, 

poz. 587,  Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984), Rada 

Gminy źębowice ”rzyjmuje nastę”ujące rozstrzygnięcie 
w sprawie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, stanowiących zadania wJasne Gminy Zę-
bowice, oraz o zasadach ich finansowania: 

 

1. Inwestycje obejmujące drogi i infrastrukturę 
techniczną, ujęte w  miejscowym ”lanie zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego wsi źębowice, nalewące do zadaL 
wJasnych Gminy źębowice: 

 

1) budowę gminnych dróg ”ublicznych i wewnętrz-
nych ｦ zakJadany termin realizacji 2010 ｦ 2015, w 

tym: 

 

a) ”oszerzenie ”asa drogowego istniejącej gminnej 
drogi ”ublicznej w ciągu ulŁ Bratków  (oznaczonej na 
rysunku ”lanu symbolem KŚL) do ”arametrów drogi 
klasy lokalnej do szeroko`ci ”asa drogowego  15 m na 

odcinku o dJugo`ci okŁ 420 m, oraz jej modernizacja,  
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b) ”oszerzenie ”asa drogowego istniejącej gminnej 
drogi wewnętrznej (boczna ulŁ ŚobrodzieLskiej (ozna-

czonej na rysunku planu symbolem KDW) do parame-

trów drogi klasy dojazdowej do szeroko`ci ”asa drogo-

wego 10 m na odcinku o dJugo`ci okŁ 230 m, oraz jej 

modernizacja,  

 

c) budowa dróg wewnętrznych, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KDW,  na terenach projektowa-

nej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MNp) o 

szeroko`ci ”asa drogowego 10 m na odcinku o Jącznej 
dJugo`ci okŁ 860 m,  

 

2) rozbudowa wodociągu komunalnego wsi o odci-

nek o dJugo`ci okŁ 1120 m,  za”ewniający obsJugę 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
(MN”)Ł źakJadany termin realizacji: lata 2009 ｦ  2015. 

 

2Ł Ustala się nastę”ujące uródJa finansowania zadaL 
gminnych w zakresie wymienionym w niniejszym roz-

strzygnięciu, zgodnie z ”rze”isami o finansach ”ublicz-

nych:  

1) `rodki wJasne  ｦ w oparciu o wieloletni plan in-

westycyjny Gminy źębowice;  w kolejnych latach ”o 
uchwaleniu ”lanu, stosownie do ”otrzeb i mowliwo`ci, 

w budwecie ”rzeznaczane będą `rodki na realizację za-

daL gminnych w zakresie dróg i infrastruktury tech-

nicznej, z uwzględnieniem dochodów z ”odatku od 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ci, ”odatków i o”Jat 
adiacenckich, 

    

2) fundusze strukturalne,  

  

3) kredyty, powyczki ”referencyjne,  
 

4) `rodki ”rywatne (”orozumienia ”ubliczno ｦ pry-

watne). 

 

3. Realizacja ww zadaL odbywać się będzie w trybie 
zamówieL ”ublicznych, mowliwa będzie równiew (sto-

sownie do ”rze”isów) ”o”rzez umowy - porozumienia 

publiczno ｦ prywatne. 

  

100 

Decyzja OWR-4210-76/2008/2009/9078/VI-B/MK 

Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 

z dnia 21 stycznia 2009 r. 

 

Na podstawie art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 rŁ Kodeks ”ostę”owania administracyjnego (ŚzŁ U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, 

z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 

169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. 

Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524) 

oraz art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, 

poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123  

i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, 

poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505)  

i § 27 ustŁ 1 roz”orządzenia Ministra Gos”odarki z dnia 
9 ”audziernika 2006 rŁ w s”rawie szczegóJowych zasad 

ksztaJtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeL z tytuJu 
zao”atrzenia w cie”Jo (ŚzŁ UŁ z 2006 r. Nr 193, poz. 

1423), w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 

kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 29 grudnia 2008 r. Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.  

z siedzibą w Antoniowie kłOzimka zwanego w dalszej 
czę`ci decyzji Przedsiębiorstwem, postanawiam za-

twierdzić dokonaną przez Przedsiębiorstwo zmianę ta-

ryfy dla ciepJa zatwierdzonej moją decyzją z dnia 21 
grudnia 2007 r. Nr OWR-4210-45/2007/9078/VI-

AłMK, która to zmiana stanowi zaJącznik do niniejszej 
decyzji.  

 

Uzasadnienie  

 

Stosownie do tre`ci artŁ 47 ustŁ 2 ustawy Prawo 
energetyczne, Przedsiębiorstwo ”rowadzące dziaJalno`ć 
koncesjonowaną w zakresie wytwarzania, ”rzesyJania 
i dystrybucji oraz obrotu cie”Jem, ustaliJo taryfę dla 
cie”Ja, która zostaJa zatwierdzona decyzją Prezesa 
Urzędu Regulacji śnergetyki z dnia 21 grudnia 2007 r. 

Nr OWR-4210-45/2007/9078/VI-A/MK. Okres obowią-
zywania tej taryfy ustalono do dnia 28 lutego 2009 r.   

 

Na wniosek Przedsiębiorstwa z dnia 29 grudnia 
2008 rŁ zostaJo wszczęte ”ostę”owanie administra-

cyjne w s”rawie zmiany taryfy dla cie”JaŁ Wniosek 
o zatwierdzenie zmiany taryfy dla cie”Ja Przedsię-
biorstwo uzasadniJo wzrostem cen węgla kamienne-

go wykorzystywanego w ”rocesie ”rodukcji cie”Ja 
w PrzedsiębiorstwieŁ  


