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UCHWADA NR X/63/11

 RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE

 z dnia 9 wrze[nia 2011 r.

w sprawie: uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krasnobród

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jed-
nolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póp-
niejszymi zmianami)1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 
27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz. 
717 z pópniejszymi zmianami)2, a takre w związ-
ku z uchwaEami Nr XXVII/222/09 Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie z dnia 06 luty 2009r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Krasnobród, 
Nr XXX/257/09 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z 
dnia 29 maja 2009r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospo-
darowania przestrzennego miasta Krasnobród, Nr 
XXXIII/276/09 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z 
dnia 18 wrze[nia 2009r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnobród, XXXIV/280/09 
Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 28 papdzier-
nika 2009r., XXXV/292/09 Rady Miejskiej w Kra-
snobrodzie z dnia 28 listopada 2009r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmian w planie zago-
spodarowania przestrzennego miasta Krasnobród, 
XXXVI/297/09 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z 
dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia zmian w planie zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnobród Rada Miejska w 
Krasnobrodzie uchwala, co następuje: 

DZIAD I
TytuE

RozdziaE 1
USTALENIA OGÓLNE

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami ｧStu-
dium UwarunkowaG i Kierunków Zagospodarowa-
nia Przestrzennego Miasta i Gminy Krasnobródｦ, 
przyjętego uchwaEą Nr XXVI/213/01 Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie z dnia 30 sierpnia 2001r., zmie-
nionego uchwaEą Nr XXVI/214/08 Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie z dnia 29 grudnia 2008r., uchwa-

la zmianę miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta Krasnobród zwaną dalej pla-
nem, który w granicach obszaru objętego zmianą 
planu miejscowego zmienia ustalenia uchwaEy Nr 
XVI/114/04 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 
12 papdziernika 2004r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Krasnobród.

§2. 1. Niniejsza uchwaEa obowiązuje na czę[ci 
obszaru poEoronego w mie[cie Krasnobród. DokEad-
ne granice obowiązywania planu okre[lają zaEączni-
ki graficzny od nr 1 do 13, zatytuEowane ｧZmiana 
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzen-
nego miasta Krasnobródｦ, opracowane w skali 1: 
1000 lub 1:2000, zwane dalej rysunkiem planu.

2. Integralną czę[cią uchwaEy jest:
1) rysunek planu, stanowiący zaEączniki graficzne 

nr 1 do nr 13;
2) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu stanowiące zaEącznik nr 14;
3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy, 
oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepi-
sami o finansach publicznych, stanowiące zaEącznik 
nr 15.

§3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) planie ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia 

przyjęte niniejszą uchwaEą;
2) barwne oznaczenie graficzne i literowe będące 

ustaleniem planu ｠ nalery przez to rozumieć ustale-
nie planu przestawione na rysunku planu w formie 
symbolu graficznego, którego obecno[ć jest wyma-
gana na podstawie przepisów w sprawie wymaga-
nego zakresu projektu miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego;

3) oznaczenie elementów zagospodarowania prze-
strzennego ｠ nalery przez to rozumieć ustalenia pla-
nu przestawione na rysunku planu w formie symbolu 
graficznego, przedstawiające sposób ksztaEtowania 
Eadu przestrzennego;

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. 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, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 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, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
oraz Nr 149, poz. 887.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. 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, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, 
poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, oraz Nr 153, poz. 901. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 
25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaGstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz. 871), w związku z podjęciem uchwaE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Krasnobród przed dniem 21 papdziernika 2010 r., przepisów zmieniających wprowadzanych ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. nie stosuje się.
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4) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie wynikające bezpo[rednio z 
ustalenia przeznaczenia terenu;

5) przeznaczenie uzupeEniające ｠ nalery przez 
to rozumieć funkcje, których lokalizacja nie wyni-
ka bezpo[rednio z ustalenia przeznaczenia terenu, 
jednak ich wprowadzenie jest zasadne w celu pra-
widEowego zagospodarowania i urytkowania terenu 
jak równier w more wynikać z ustaleG przepisów 
odrębnych;

6) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ nalery przez 
to rozumieć linię, której radna czę[ć budynku za-
wierająca pomieszczenia nie powinna przekroczyć;

7) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów 
niezwiązanych z turystyką wodną - nalery przez to 
rozumieć szczególny rodzaj linii nieprzekraczalnej 
wyznaczoną w odlegEo[ci 100m od linii brzegowej 
zbiornika wodnego, której nie mogą przekroczyć 
obiekty niesEurące turystyce wodnej. Linia ta nie 
obowiązuje obiektów sEurących turystyce wodnej,

8) obowiązująca linia zabudowy ｠ nalery przez to 
rozumieć nieprzekraczalną linię zabudowy, na której 
nalery usytuować min. 80% lica [ciany frontowej 
budynku;

9) powierzchni biologicznie czynnej ｠ nalery przez 
to rozumieć teren biologicznie czynny w rozumieniu 
przepisów w sprawie warunków technicznych, ja-
kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002r. nr 75, poz. 690 z pópn. zm., ostat-
nia zmiana Dz. U. z 2009r. nr 56, poz. 461) oraz 
tereny sportu i rekreacji, których nawierzchnia nie 
jest utwardzona lub zabudowana.

§4. 1. Na obszarze objętym planem ustala się na-
stępujące przeznaczenie terenu:

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, oznaczone na rysunku planu symbolem ｧMNｦ;

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy usEugowej, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ｧMN/Uｦ;

3) tereny zabudowy usEugowej ｠ budynki za-
mieszkania zbiorowego oraz zabudowy usEug kultu-
ralnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ｧU/
Ukｦ;

4) tereny zabudowy usEugowej - pensjonatowej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ｧUpｦ;

5) tereny zabudowy usEugowej i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ｧU/MNｦ;

6) tereny zabudowy usEugowej pensjonatowej z 
morliwo[cią zabudowy mieszkaniowej w otocze-
niu zieleni urządzonej, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ｧUp/MN/ZPｦ;

7) tereny sportu i rekreacji oraz zabudowy usEugo-
wej związanej z obsEugą turystyczną, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ｧUS/Utｦ;

8) tereny rolnicze lub lasy, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ｧR/ZLｦ;

9) tereny rolnicze, oznaczone na rysunku planu 
symbolem ｧRｦ;

10) lasy, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ｧZLｦ;

11) lasy, tereny sportu i rekreacji oraz zabudowy 
usEugowej związanej z obsEugą turystyki wodnej, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ｧZL/US/Utｦ;

12) tereny zieleni urządzonej, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ｧZPｦ;

13) tereny zieleni urządzonej z morliwo[cią zabu-
dowy usEugowej, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ｧZP/Uｦ;

14) tereny wód powierzchniowych [ródlądowych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem ｧWSｦ;

15) tereny wód powierzchniowych [ródlądowych 
oraz tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ｧWS/USｦ;

16) tereny dróg publicznych, oznaczone na rysun-
ku planu symbolem ｧKDｦ;

17) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem ｧKDWｦ;

18) tereny infrastruktury technicznej ｠ elektro-
energetyka, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ｧEｦ.

2. Obszar, przedstawiony na rysunku planu, za-
wiera następujące oznaczenia będące ustaleniami 
planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym;
2) granica administracyjna miasta;
3) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania;
4) oznaczenia elementów zagospodarowania prze-

strzennego:
a) obowiązująca linia zabudowy,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy,
c) strefa 100m od zbiornika wodnego wolna od 

zabudowy obiektami niesEurącymi turystyce wod-
nej,

d) przebieg napowietrznej linii WN 110kV,
e) strefa ochronna napowietrznej linii WN 110kV,
f) przebieg napowietrznej linii SN 15kV,
g) strefa ochronna napowietrznej linii SN 15kV,
h) punkt widokowy oraz obszar ekspozycji,
i) granica strefy ｧAｦ ochrony uzdrowiskowej,
j) granica strefy ｧBｦ ochrony uzdrowiskowej,
k) obszary ograniczonego zagospodarowania 

związane z odlegEo[cią od cmentarza,
l) zabudowa adaptowana na cele planu;
5) powiązanie ukEadu komunikacyjnego z ukEadem 

zewnętrznym;
6) powiązanie ukEadu komunikacyjnego z ukEadem 

zewnętrznym ｠ zjazd z drogi wewnętrznej
7) barwne oznaczenia graficzne i literowe doty-

czące przeznaczenia terenów lub zasad ich zago-
spodarowania, oraz numer wyrórniający go spo[ród 
innych terenów.

3. Oznaczenia niewymienione w pkt. 2, a przed-
stawione na rysunku planu, są elementami informa-
cyjnymi niebędącymi ustaleniami planu miejscowe-
go.
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RozdziaE 2
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I 
KSZTADTOWANIA DADU PRZESTRZENNEGO

§5. Elementy zagospodarowania przestrzennego 
wymagające ochrony oraz cechy elementów za-
gospodarowania przestrzennego, które wymagają 
uksztaEtowania lub rewaloryzacji:

1) Okre[la się elementy zagospodarowania prze-
strzennego wymagające ochrony:

a) obszary ograniczonego zagospodarowania 
związane z odlegEo[cią od cmentarza,

b) przebieg napowietrznej linii WN 110kV,
c) przebieg napowietrznej linii SN 15kV,
- szczegóEowe zasady ochrony elementu zagospo-

darowania przestrzennego zapisano w ustaleniach 
DziaEu III RozdziaE I.

2) UksztaEtowania wymagają:
a) punkt widokowy ulokowany na terenie ozna-

czonym symbolem U/MN/ZP1, zaEącznik graficzny 
nr 5,

b) poEudniowa pierzeja drogi na jednostce tereno-
wej oznaczonej symbolem KDd4, zaEącznik graficz-
ny nr 5,

- szczegóEowe zasady ksztaEtowania elementu za-
gospodarowania przestrzennego zapisano w ustale-
niach dla terenów, których uksztaEtowanie dotyczy.

§6. Dopuszcza się sytuowanie budynku zwrócone-
go [cianą bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy z sąsiednią dziaEką budowlaną w 
odlegEo[ci 1,5m od tej granicy lub bezpo[rednio w 
tej granicy.

RozdziaE 3
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY 

ZRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KUL-
TUROWEGO

§7. 1. CaEy obszar objęty planem lery na terenie, 
któremu nadano status uzdrowiska na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 
2002r. w sprawie uznania miasta Krasnobród za 
uzdrowisko (Dz. U. Nr 129 poz. 1103).

2. Wszystkie obszary objęte zmianą planu znajdu-
ją się w strefie ｧBｦ ochrony uzdrowiskowej.

3. Na obszarze objętym planem nie wolno prowa-
dzić dziaEaG mających wpEyw na fizjografię uzdro-
wiska, jego zaEorenie przestrzenne lub wEa[ciwo[ci 
lecznicze terenu.

4. Nalery przestrzegać ograniczeG związanych z 
zagospodarowaniem stref ochronnych na podsta-
wie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecz-
nictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach 
ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowisko-
wych (Dz. U. Nr 167 poz. 1399 z pópn. zmianami)3. 

§8. 1. CaEy obszar objęty planem lery w granicach 
Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego, przyjętym 
Rozporządzeniem nr 10 Wojewody Lubelskiego z 
dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie Krasnobrodz-
kiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Lubel. 
Nr 05, poz. 83).

2. Zasady zagospodarowania terenów na obsza-
rze Krasnobrodzkiego Parku Krajobrazowego okre-
[lają przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2009 r., Nr 151, 
poz. 1220 z pópniejszą zmianą)4 i postanowienia 
rozporządzenia, o którym mowa w ust.1.

§9. 1. CaEy obszar objęty planem lery w granicach 
obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 
PLB 060012 ｧRoztoczeｦ, w odniesieniu do którego 
obowiązują zapisy art. 33 ust. l ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 
2009 r., Nr 151, poz. 1220 z pópniejszą zmianą).

2. Zakazuje się podejmowania dziaEaG mogących 
w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk gatun-
ków ptaków, wpEynąć negatywnie na gatunki, dla 
których ochrony zostaE wyznaczony obszar Natura 
2000 oraz pogorszyć integralno[ć obszaru Natura 
2000 lub jego powiązania z innymi obszarami.

§10. 1. Teren objęty planem znajduje się na ob-
szarze GEównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 
407 ｧCheEm ｠ Zamo[ćｦ i podlega ochronie na za-
sadach okre[lonych w ｧDokumentacji okre[lającej 
warunki hydrogeologiczne dla ustanowienia stref 
ochronnych GZWP nr 407 (CheEm ｠ Zamo[ć)ｦ.

2. Na terenie GZWP nr 407 zakazuje się:
a) lokalizowania inwestycji uciąrliwych dla [rodo-

wiska ze względu na wytwarzane [cieki i odpady 
oraz emitowane pyEy i gazy,

b) lokalizowania skEadowisk odpadów i wylewisk, 
a takre stacji dystrybucji paliw niezabezpieczonych 
przed przenikaniem do podEora substancji szkodli-
wych.

3. Ochronę wód powierzchniowych i podziem-
nych przed zanieczyszczeniami oprzeć na uporząd-
kowanej gospodarce wodnej i [ciekowej ([cieki by-
towe, komunalne, wody opadowe i roztopowe) z 
wEa[ciwym zagospodarowaniem stref ochronnych 
wód podziemnych, zgodnym z obowiązującymi wy-
mogami ochrony [rodowiska oraz gospodarki odpa-
dami z wykorzystaniem istniejących obiektów infra-
struktury technicznej.

§11. Dla projektowanej zabudowy dopuszcza się 
zastosowanie ekologicznych (niskoemisyjnych) spo-
sobów ogrzewania opartych na no[nikach energii 
cieplnej nieuciąrliwych dla [rodowiska przy wyko-
rzystaniu urządzeG o wysokiej sprawno[ci grzew-
czej i niskim stopniu emitowanego zanieczyszcze-
nia.

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399, z 2007 r. Nr 133, poz. 921, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, z 2011 r. Nr 
73, poz. 390, Nr 112, poz. 654.
4 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaEa ogEoszona w Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241.
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§12. 1. Nalery zachować dopuszczalne pozio-
my haEasu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
W przypadku wystąpienia potrzeby wynikającej z 
zachowania warunków akustycznych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami nalery za-
stosować odpowiednie rozwiązania projektowo-bu-
dowlane.

2. W celu okre[lenia granic dopuszczalnych pozio-
mów haEasu ustala się:

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ｧMNｦ nalery przyjąć minimalne poziomy haEasu jak 
dla terenów przeznaczonych pod zabudowę miesz-
kaniową;

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz zabudowy usEugowej, oznaczone na 
rysunku planu symbolem ｧMN/Uｦ, zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEug ko-
munalnych, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ｧMN/Ukｦ, zabudowy usEugowej i zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku pla-
nu symbolem ｧU/MNｦ oraz zabudowy usEugowej 
pensjonatowej z morliwo[cią zabudowy mieszka-
niowej w otoczeniu zieleni urządzonej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem ｧUp/MN/ZPｦ nalery 
przyjąć minimalne poziomy haEasu jak dla terenów 
przeznaczonych na cele mieszkaniowo-usEugowe;

c) dla terenów sportu i rekreacji oraz zabudowy 
usEugowej związanej z obsEugą turystyczną, ozna-
czone na rysunku planu symbolem ｧUS/Utｦ, zieleni 
urządzonej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ｧZPｦ, zieleni urządzonej z morliwo[cią zabudowy 
usEugowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 
ｧZP/Uｦ oraz wód powierzchniowych [ródlądowych 
oraz tereny sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku 
planu symbolem ｧWS/USｦ nalery przyjąć minimalne 
poziomy haEasu jak dla terenów przeznaczonych na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

§13. Na terenie planu zakazuje się lokalizowania 
funkcji wymagających innego wykorzystania terenu 
nir zapisany w planie w szczególno[ci przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 
usEug polegających na gospodarowaniu odpadami 
oraz skEadowania materiaEów sypkich, kruszyw i 
opaEu z zastrzereniem zapisów w §66 ust. 1.

§14. Powierzchnie niezabudowane i nieutwardzo-
ne nakazuje się nasadzić zielenią w formie krzewów, 
ro[lin okrywowych i trawy.

RozdziaE 4
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY 

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW 
ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓDCZESNEJ

§15. W przypadku odkrycia zabytków lub obiek-
tów archeologicznych podczas robót ziemnych na-
lery wstrzymać prace i powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. Kontynuacja prac będzie 
morliwa pod nadzorem archeologicznym na podsta-
wie pozwolenia konserwatorskiego.

§16. Na obszarze objętym niniejszą zmianą planu 
nie znajdują się radne obiekty podlegające ochro-
nie na postawie przepisów ustawy z dnia 23 lipca 
2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. Nr 162 poz. 1568 z pópniejszymi zmiana-
mi)5.

§17. Nakazuje się dostosować skalę i gabaryty 
budynków do krajobrazu kulturowego i naturalnego 
w otoczeniu, oraz dąryć do wykorzystania trady-
cyjnych materiaEów wykoGczeniowych, takich jak 
kamieG, drewno, ceramika itp.

RozdziaE 5
USTALENIA DOTYCZĄCE WYMAGAF WYNI-

KAJĄCYCH Z POTRZEB KSZTADTOWANIA PRZE-
STRZENI PUBLICZNYCH

§18. Tereny sportu i rekreacji, lasów, zieleni par-
kowej, wód powierzchniowych [ródlądowych i dróg 
publicznych stanowią obszar przestrzeni publicznej.

§19. Sytuowanie zabudowy jest dopuszczalne je-
dynie na terenach wyznaczonych w tym celu oraz 
na zasadach okre[lonych w ustaleniach szczegóEo-
wych planu.

§20. Dopuszcza się umieszczanie obiektów ma-
Eej architektury rekreacji codziennej i utrzymania 
porządku oraz urytkowych obiektów architektury 
ogrodowej.

§21. Dopuszcza się umieszczanie no[ników rekla-
mowych w formie szyldów czy tablic informacyj-
nych na fasadach budynków usEugowych oraz bu-
dynków mieszkalnych, w których wydzielono lokal 
urytkowy pod warunkiem, re tre[ć odnosi się bez-
po[rednio do prowadzonej dziaEalno[ci.

DZIAD II
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW

RozdziaE 1
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 1

5 Zmiany wymienionej ustawy zostaEy ogEoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 
875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804, z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871.. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 
2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o PaGstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz. U. z 2010r. Nr 130 poz. 871), w związku z podjęciem uchwaE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Krasnobród przed dniem 21 papdziernika 2010 r., przepisów zmieniających wprowadzanych ustawą z dnia 25 czerwca 2010r. nie stosuje się.
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§22. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN1ｦ 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
takie jak przydomowe baseny i oczka wodne, przy-
Eącza, obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
30%;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-
gEego terenu drogi publicznej oraz drogi wewnętrz-
nej.

§23. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧZL1ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: lasy. Przy 
zagospodarowaniu terenu nalery mieć na uwadze 
ograniczenia wynikające z zapisów DziaEu III, Roz-
dziaE I.

§24. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧZP1ｦ 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki zago-
spodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-
dzonej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów takich jak 
oczka wodne, fontanny, rowy i kanaEy, [cierki spa-
cerowe, obiekty maEej architektury, altany itp.;

3) dopuszcza się przeprowadzenie infrastruktury 
technicznej;

4) przy zagospodarowaniu terenu nalery mieć na 
uwadze ograniczenia wynikające z zapisów DziaEu 
III, RozdziaE I.

RozdziaE 2
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 2

§25. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN2ｦ 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 

ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
takie jak przydomowe baseny i oczka wodne, przy-
Eącza, obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
25%;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEego terenu drogi wewnętrznej.

§26. Dla terenów oznaczonych symbolami ｧMN/
U1ｦ i ｧMN/U2ｦ ustala się obowiązujące parametry i 
wskapniki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospoda-
rowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
takie jak przydomowe baseny i oczka wodne, przy-
Eącza, obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
20%;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
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spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEych terenów dróg wewnętrznych.

§27. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧKDW2ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
wewnętrznej.

RozdziaE 3
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 3

§28. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN/
U3ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
takie jak przydomowe baseny i oczka wodne, przy-
Eącza, obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
25%;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 

poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEego terenu drogi publicznej.

§29. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧKDd1ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
publicznej dojazdowej.

RozdziaE 4
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 4

§30. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN/
U4ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszą-
cych zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, ta-
kie jak przydomowe oczka wodne, przyEącza, obiek-
ty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 
usytuowana zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
35%;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEych terenów dróg publicznych oraz przez dziaEki, 
dla których ustanowiono sEurebno[ci drogowe w 
wyniku braku morliwo[ci wydzielenia drogi we-
wnętrznej.

§31. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧKDd2ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
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publicznej dojazdowej.

RozdziaE 5
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 5

§32. Dla terenów oznaczonych symbolami ｧMN/
U5ｦ, ｧMN/U6ｦ, ｧMN/U7ｦ, ｧMN/U8ｦ, ｧMN/U9ｦ, 
ｧMN/U10ｦ, ｧMN/U11ｦ, ｧMN/U12ｦ oraz ｧMN/U13ｦ 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
takie jak przydomowe baseny i oczka wodne, przy-
Eącza, obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) przy zagospodarowaniu terenów MN/U5, MN/
U7, MN/U9, MN/U10, MN/U11, MN/U12, MN/U13, 
MN/U14 oraz MN/U15, nalery mieć na uwadze 
ograniczenia wynikające z zapisów DziaEu III, Roz-
dziaE I;

4) przed przystąpieniem do prac budowlanych 
nalery wykonać badanie spoisto[ci gruntu w celu 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych;

5) obowiązująca i nieprzekraczalna linia zabudowy 
usytuowana zgodnie z rysunkiem planu;

6) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
25%;

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

9) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

10) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
11) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEych terenów dróg publicznych lub dróg wewnętrz-
nych.

§33. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧU/

MN1ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
usEugowej z morliwo[cią zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej;

2) adaptuje się istniejącą zabudowę na cele zapi-
sane w planie;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie, takie jak przydomowe baseny i 
oczka wodne, przyEącza, obiekty maEej architektury 
czy ogrodzenia;

4) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-
gEych terenów dróg publicznych lub dróg wewnętrz-
nych.

§34. Dla terenów oznaczonych symbolami ｧUp/
MN/ZP1ｦ oraz ｧUp/MN/ZP2ｦ ustala się obowiązują-
ce parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
usEugowej pensjonatowej z morliwo[cią zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej w otoczeniu zieleni 
urządzonej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszą-
cych zabudowie, takie jak baseny i oczka wodne, 
przyEącza, obiekty maEej architektury, miejsca par-
kingowe czy ogrodzenia;

3) przed przystąpieniem do prac budowlanych 
nalery wykonać badanie spoisto[ci gruntu w celu 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) nakazuje się realizację punktu widokowego 
zgodnie z rysunkiem planu;

6) realizacje w obszarze ekspozycji nie powinny 
przesEaniać widoku z punktu widokowego;

7) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
35%;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

9) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
usEugowej pensjonatowej:

a) wysoko[ć: do 3 kondygnacji, jednak nie więcej 
nir 12,50m do najwyrej poEoronego punktu kon-
strukcyjnego przekrycia budynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 50º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

10) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy mieszkaniowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
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spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

11) dopuszcza się sytuowanie lokali mieszkalnych 
w budynkach usEugowych pensjonatowych;

12) dopuszcza się budowę wolnostojących bu-
dynków gararowo-gospodarczych;

13) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
14) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEych terenów dróg publicznych.

§35. ustala się przeznaczenie podstawowe: lasy. 
Przy zagospodarowaniu terenu ZL3 nalery mieć na 
uwadze ograniczenia wynikające z zapisów DziaEu 
III, RozdziaE I.

§36. Dla terenów oznaczonych symbolami ｧZP2ｦ, 
ｧZP3ｦ, ｧZP4ｦ, ｧZP5ｦ, ｧZP6ｦ, ｧZP7ｦ, ｧZP8ｦ oraz 
ｧZP9ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni urzą-
dzonej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów takich jak 
oczka wodne, fontanny, rowy i kanaEy, [cierki spa-
cerowe, obiekty maEej architektury, altany itp.;

3) dopuszcza się przeprowadzenie infrastruktury 
technicznej;

4) zagospodarowanie terenów wymaga opraco-
wania projektów realizacyjnych, w którym zawarte 
zostaną rozwiązania w zakresie uksztaEtowania zie-
leni, miejsc wypoczynku, poprowadzenia [cierek i 
o[wietlenia;

5) realizacje w obszarze ekspozycji na terenie ZP8 
nie powinny przesEaniać ekspozycji panoramy mia-
sta z punktu widokowego;

6) przy zagospodarowaniu terenu ZP8 nalery mieć 
na uwadze ograniczenia wynikające z zapisów Dzia-
Eu III, RozdziaE I.

§37. Dla terenów oznaczonych symbolami 
ｧKDd3ｦ, ｧKDd4ｦ, ｧKDd5ｦ, ｧKDd6ｦ oraz ｧKDd7ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
publicznej dojazdowej.

§38. Dla terenów oznaczonych symbolami 
ｧKDW4ｦ, ｧKDW5ｦ oraz ｧKDW6ｦ ustala się przezna-
czenie podstawowe: teren drogi wewnętrznej.

§39. Dla terenów oznaczonych symbolami ｧE1ｦ 
oraz ｧE2ｦ ustala się obowiązujące parametry doty-
czące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruk-
tury technicznej - Elektroenergetyka;

2) przeznaczenie uzupeEniające: zieleG urządzona.

RozdziaE 6
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 6

§40. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧU/
Uk1ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
usEugowej ｠ budynku zamieszkania zbiorowego, 
oraz zabudowy usEug kulturalnych;

2) adaptuje się istniejącą zabudowę na cele okre-
[lone w planie;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszą-
cych zabudowie, takie jak oczka wodne, przyEącza, 
obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

4) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych 
polegających na przebudowie i remoncie istniejące-
go obiektu;

5) nakazuje się utrzymanie charakterystycznych 
parametrów, takich jak kubatura, powierzchnia za-
budowy, wysoko[ć, dEugo[ć, szeroko[ć, nachylenie 
poEaci dachu;

6) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-
gEego terenu drogi publicznej.

RozdziaE 7
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 7

§41. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧUp1ｦ 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
usEugowej - pensjonatowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszą-
cych zabudowie, takie jak oczka wodne, przyEącza, 
obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
35%;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
usEugowej:

a) wysoko[ć: do 3 kondygnacji, jednak nie więcej 
nir 12,50m do najwyrej poEoronego punktu kon-
strukcyjnego przekrycia budynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 50º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
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puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,
c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-

wych, lukarn i okien dachowych;
7) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-

ków gararowo-gospodarczych;
8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

gospodarczej:
a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 

poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEego terenu drogi publicznej.

§42. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧUS/
Ut1ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren sportu i re-
kreacji oraz zabudowy usEugowej związanej z obsEu-
gą turystyczną;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów takich jak 
przyEącza, obiekty maEej architektury, pomosty i 
mola czy ogrodzenia;

3) nie dopuszcza się sytuowania nowej zabudowy 
w odlegEo[ci powyrej 100m od zbiorników wod-
nych;

4) adaptuje się istniejące obiekty budowlane na 
cele okre[lone w planie;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
usEugowej:

a) wysoko[ć: do 2 kondygnacji, jednak nie więcej 
nir 11,00m do najwyrej poEoronego punktu kon-
strukcyjnego przekrycia budynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 50º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
15%;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 65% caEkowitej powierzchni dziaEki;

9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-
gEego terenu drogi publicznej.

§43. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧZL4ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: lasy.

§44. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧZL/US/
Ut1ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: lasy, teren sportu 
i rekreacji oraz zabudowy usEugowej sEurącej tury-
styce wodnej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów takich jak 
przyEącza, obiekty maEej architektury, pomosty i 
mola czy ogrodzenia;

3) dopuszcza się sytuowanie nowych obiektów 
w odlegEo[ci ponirej 100m od zbiorników wodnych 
pod warunkiem, re obiekty będą sEuryć turystyce 
wodnej;

4) adaptuje się istniejące budynki na cele okre[lo-
ne w planie;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy dla obiektów 
sEurących turystyce wodnej usytuowana zgodnie z 
rysunkiem planu;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
usEugowej sEurącej turystyce wodnej:

a) wysoko[ć: do 2 kondygnacji, jednak nie więcej 
nir 11,00m do najwyrej poEoronego punktu kon-
strukcyjnego przekrycia budynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 50º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
15%;

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 65% caEkowitej powierzchni dziaEki;

9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-
gEego terenu drogi publicznej.

§45. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧKDd8ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
publicznej dojazdowej.

RozdziaE 8
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 8

§46. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN/
U14ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
takie jak przydomowe baseny i oczka wodne, przy-
Eącza, obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) obowiązująca linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
30%;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
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poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEego terenu drogi publicznej.

RozdziaE 9
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 9

§47. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN/U15ｦ 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki ksztaE-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) adaptuje się istniejącą zabudowę na cele okre-
[lone w planie;

3) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzyszą-
cych zabudowie, takie jak przyEącza, obiekty maEej 
architektury czy ogrodzenia;

4) dopuszcza się prowadzenie robót budowlanych 
polegających na przebudowie i remoncie istniejące-
go obiektu;

5) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-
gEego terenu drogi publicznej.

RozdziaE 10
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 10

§48. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN3ｦ 
ustala się obowiązujące parametry i wskapniki 
ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
takie jak przydomowe baseny i oczka wodne, przy-
Eącza, obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 

20%;
5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 

mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;
6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 

mieszkaniowej:
a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 

poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
9) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEego terenu drogi wewnętrznej.

§49. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN/
U16ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, 
takie jak przydomowe baseny i oczka wodne, przy-
Eącza, obiekty maEej architektury czy ogrodzenia;

3) dopuszcza się zabudowę terenu jedynie po po-
wiązaniu komunikacyjnym terenu KDW15 z ukEa-
dem zewnętrznym;

4) przed przystąpieniem do prac budowlanych 
nalery wykonać badanie spoisto[ci gruntu w celu 
ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych;

5) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

6) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
30%;

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

8) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,
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c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

9) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

10) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudo-
wy gospodarczej

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
11) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEego terenu drogi wewnętrznej.

§50. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧR/ZL1ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: tereny rolni-
cze lub lasy.

§51. Dla terenów oznaczonych symbolami ｧZL5ｦ, 
ｧZL6ｦ oraz ｧZL7ｦ ustala się przeznaczenie podsta-
wowe: lasy.

§52. la terenu oznaczonego symbolem ｧKDW15ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
wewnętrznej

RozdziaE 11
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 11

§53. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN/
U17ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie, takie jak przydomowe baseny i 
oczka wodne, przyEącza, obiekty maEej architektury 
czy ogrodzenia;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

4) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
30%;

5) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

6) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

7) przy zagospodarowaniu terenu MN/U23 nalery 

mieć na uwadze ograniczenia wynikające z zapisów 
DziaEu III, RozdziaEu I planu;

8) na terenie MN/U24 dopuszcza się budowę wol-
nostojących budynków gararowo-gospodarczych;

9) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
10) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEych terenów dróg publicznych.

RozdziaE 12
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 12

§54. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN/
U18ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie, takie jak przydomowe baseny i 
oczka wodne, przyEącza, obiekty maEej architektury 
czy ogrodzenia;

3) przy zagospodarowaniu terenu nalery mieć na 
uwadze ograniczenia wynikające z zapisów DziaEu 
III, RozdziaEu I planu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
30%;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

7) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

8) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

9) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
10) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEego terenu drogi wewnętrznej.
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§55. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧKDW16ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: teren drogi 
wewnętrznej.

RozdziaE 13
PARAMETRY I WSKAoNIKI KSZTADTOWANIA 

ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERE-
NÓW ｠ zaEącznik graficzny nr 13

§56. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧMN/
U19ｦ ustala się obowiązujące parametry i wskapni-
ki ksztaEtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu:

1) przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usEu-
gowej;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów towarzy-
szących zabudowie, takie jak przydomowe baseny i 
oczka wodne, przyEącza, obiekty maEej architektury 
czy ogrodzenia;

3) przy zagospodarowaniu terenu nalery mieć na 
uwadze ograniczenia wynikające z zapisów DziaEu 
III, RozdziaEu I planu;

4) nieprzekraczalna linia zabudowy usytuowana 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) dopuszcza się zabudowę dziaEki najwyrej w 
30%;

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna nie 
mniej nir 55% caEkowitej powierzchni dziaEki;

7) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 10,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) dachy spadziste o spadku od 30º do 55º, dwu-
spadowe o dwóch jednakowych spadkach z gEówną 
kalenicą usytuowaną równolegle do frontu dziaEki. 
W przypadku rozczEonkowanej bryEy budynku do-
puszcza się przekrycie dachem wielopoEaciowym,

c) dopuszcza się stosowanie dachów naczóEko-
wych, lukarn i okien dachowych;

8) dopuszcza się budowę wolnostojących budyn-
ków gararowo-gospodarczych;

9) parametry i wskapniki ksztaEtowania zabudowy 
gospodarczej:

a) wysoko[ć: nie więcej nir 6,00m do najwyrej 
poEoronego punktu konstrukcyjnego przekrycia bu-
dynku,

b) kąt nachylenia dachu do 30º;
10) dostęp do drogi publicznej zapewnić z przyle-

gEego terenu drogi wewnętrznej.

§57. Dla terenu oznaczonego symbolem ｧR1ｦ 
ustala się przeznaczenie podstawowe: teren rolni-
czy.

DZIAD III
USTALENIA DOTYCZĄCE WSZYSTKICH TERE-

NÓW OBJĘTYCH PLANEM

RozdziaE 1
USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC I SPOSO-

BÓW ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB 
OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTA-
LONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPI-

SÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKqE 
NARAqONYCH NA NIEBEZPIECZEFSTWO POWO-
DZI ORAZ ZAGROqONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS 

ZIEMNYCH

§58. 1. Okre[la się sposób ochrony elementów 
zagospodarowania przestrzennego wymagających 
ochrony:

1) obszary ograniczonego zagospodarowania 
związane z odlegEo[cią od cmentarza, okre[lone na 
podstawie przepisów w sprawie okre[lenia, jakie te-
reny pod względem sanitarnym są odpowiednie na 
cmentarze (Dz. U. 1959r. Nr 52, poz. 315), na któ-
rych wprowadza się następujące ograniczenia:

a) w odlegEo[ci 50,00m od granicy cmentarza za-
kazuje się sytuowania zabudowy mieszkaniowej, 
produkcyjnej ｠ produkującej artykuEy rywno[ciowe, 
rywienia zbiorowego ｠ gastronomii, przechowywa-
nia rywno[ci, studzien, pródeE i strumieni sEurących 
do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

b) w odlegEo[ci 150,00m dopuszcza się sytuowa-
nie zabudowy mieszkaniowej, produkcyjnej, produ-
kującej artykuEy rywno[ciowe, rywienia zbiorowe-
go ｠ gastronomii, przechowywania rywno[ci pod 
warunkiem przyEączenia obiektów do sieci wodocią-
gowej,

c) w odlegEo[ci mniejszej nir 500,00m zakazuje 
się sytuowania ujęć wody sEurących do zaopatrze-
nia sieci wodociągowej wodę do picia i potrzeb go-
spodarczych,

2) dla napowietrznej linii WN110kV ｠ strefę 
ochronna o szeroko[ci 36,00m, po 18,00m od osi 
linii,

3) dla napowietrznej linii SN15kV ｠ strefę ochron-
na o szeroko[ci 15,00m, po 7,50m od osi linii,

- w obrębie stref ochronnych zakazuje się sytu-
owania zabudowy;

2. W przypadku przebudowy napowietrznej linii 
WN 15kV na kablową strefa ochronna napowietrz-
nej linii SN 15kV ulega zniesieniu i nalery wyzna-
czyć strefę ochronną linii kablowej o szeroko[ci 
1,00m, po 0,50m od osi linii.

3. Pod istniejącymi liniami elektroenergetycznymi 
SN, nN nalery pozostawić bez zadrzewienia pas o 
szeroko[ci min. 10m, a pod linią 110kV pozosta-
wić bez zadrzewienia pas o szeroko[ci 20,0m. Do-
puszcza się prowadzenie gospodarki le[nej pod wa-
runkiem utrzymywania w pasie pod linią drzew nie 
przekraczających 2m wysoko[ci oraz pozostawienie 
wokóE kardego sEupa powierzchni niezadrzewionej 
w odlegEo[ci co najmniej 4m od sEupa.

§59. 1. W związku z opracowaniem p.t. ｧStu-
dium dla obszarów nieobwaEowanych nararonych 
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na niebezpieczeGstwo powodzi dla rzeki Wieprzｦ, 
opracowanego dla Regionalnego Zarządu Gospodar-
ki Wodnej w Warszawie okre[lono, re tereny objęte 
planem nie znajdują się na obszarach zagroronych 
powodzią.

2. W granicach planu nie zostaEy zidentyfikowa-
ne tereny nararone na niebezpieczeGstwo powodzi 
oraz zagroronych osuwaniem się mas ziemnych. 
Dla terenów poEoronych na obszarach o znacznym 
nachyleniu i wyznaczonych w planie, przed prowa-
dzeniem prac budowlanych nalery ustalić geotech-
niczne warunki posadowienia budynków poprzez 
badania geotechniczne zgodnie z obowiązującymi 
przepisami.

RozdziaE 2
USTALENIA DOTYCZĄCE SZCZEGÓDOWYCH 

ZASAD I WARUNKÓW SCALANIA I PODZIADU 
NIERUCHOMOZCI OBJĘTYCH PLANEM MIEJSCO-

WYM

§60. 1. Dopuszcza się scalania i podziaE dziaEek.
2. Linie rozgraniczające ustalone na rysunku pla-

nu, nalery traktować jako obowiązujące linie po-
dziaEu nieruchomo[ci, z zastrzereniem ust. 4.

3. Dopuszcza się odstąpienie od podziaEu nieru-
chomo[ci, wzdEur ustalonej linii rozgraniczającej 
tereny o rórnym przeznaczeniu lub rórnych zasa-
dach zagospodarowania terenu, o ile brak podziaEu 
pozwala na urytkowanie poszczególnych czę[ci nie-
ruchomo[ci zgodnie z planem

4. Dla obszaru objętego planem nalery:
a) zapewnić nieruchomo[ciom dostęp do drogi pu-

blicznej,
b) zapewnić dostęp nieruchomo[ci do infrastruk-

tury technicznej,
c) dla powstających w wyniku podziaEu dziaEek 

wyznacza się:
- minimalna szeroko[ć frontu wydzielanej dziaEki 

na 20,00m. Zasada ta nie obowiązuje podziaEu po-
przecznego dziaEki o szeroko[ci ponirej 20,00m,

- minimalna powierzchnia wydzielonej dziaEki na 
potrzeby zabudowy wynosi 1500m2;

5. Dla obszaru objętego rysunkiem planu dopusz-
cza się:

a) wydzielenie dziaEek na potrzeby dodatkowych 
dróg wewnętrznych, nie wyznaczonych w planie,

b) wydzielenie dodatkowych dziaEek na potrzeby 
sytuowania obiektów infrastruktury technicznej.

RozdziaE 3
USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZA-

CJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KO-
MUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§61. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji:

1) podstawowy system komunikacji skEada się z 
terenów oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KDd, dla której ustala się:

a) kategorię drogi gminnej w rozumieniu obowią-
zujących przepisów o drogach publicznych,

b) klasę drogi dojazdowej (D) zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa budowlanego w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowia-
dać drogi publiczne i ich usytuowanie;

2) uzupeEnieniem systemu komunikacji są tereny 
dróg wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDW;

3) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych dróg 
wewnętrznych w ramach terenów MN, MN/U, Up/
MN/ZP oraz U/Uk;

4) powiązanie systemu komunikacji w granicach 
planu z ukEadem zewnętrznym okre[la rysunek pla-
nu;

5) szeroko[ć terenów komunikacji w liniach roz-
graniczających zgodnie z rysunkiem planu;

6) dla wyznaczanej drogi wewnętrznej w ramach 
istniejącego terenu dopuszcza się szeroko[ć nie 
mniejszą nir 8,00m dla drogi przelotowej i 5,00m 
dla drogi bez przelotu;

7) drogi bez przelotu nalery zakoGczyć placem 
do zawracania o minimalnym rozmiarze 12,00m na 
12,00m chyba, re dla prowadzonej inwestycji mają 
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwporarowej (t. j. Dz.U. z 
2002, Nr 147, poz. 1229 z pópn. zmianami);

8) w liniach rozgraniczających dróg publicznych 
dopuszcza się sytuowanie budowli i urządzeG zwią-
zanych z utrzymaniem ruchu drogowego, takie jak 
jezdnie, [cierki, chodniki, miejsca parkingowe, pasy 
zieleni, znaki, [wiatEa itp.;

9) w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych 
dopuszcza się sytuowanie ciągów pieszo-jezdnych;

10) dopuszcza się prowadzenie i sytuowanie urzą-
dzeG i instalacji infrastruktury technicznej w zakre-
sie sieci elektroenergetycznych, o[wietleniowych, 
gazowniczych, wodociągowych, w tym zapewnie-
nia wody do celów przeciwporarowych, kanaliza-
cyjnych, telekomunikacyjnych i ciepEowniczych w 
liniach rozgraniczających drogi publicznej;

11) dojazd dla jednostek ochrony przeciwporaro-
wej zostanie zapewniony przez podstawowy system 
komunikacji. W przypadku usytuowania obiektów 
wymagających zapewnienia indywidualnych dróg 
porarowych nalery je wykonać w zgodzie z przepi-
sami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwporarowej;

12) miejsca parkingowe i garare wyznaczyć w 
miarę potrzeb zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi, przy czym dla nowosytuowanych obiektów na 
terenach przeznaczonych:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej｠ 
min. 2 miejsca postojowe na lokal,

b) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz zabudowy usEugowej ｠ min. 2 miejsca postojo-
we na lokal mieszkalny oraz 1,5 miejsca postojowe-
go na 100m2 powierzchni lokalu usEugowego,

c) dla zabudowy usEugowej ｠ min 1,5 miejsca po-
stojowego na 100m2 powierzchni lokalu,
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d) dla zabudowy usEugowej pensjonatowej ｠ min. 
1 miejsce postojowe na pokój,

e) dla pozostaEych terenów liczbę miejsc ustalić 
indywidualnie;

13) maksymalna ilo[ć miejsc parkingowych na 
jednym placu parkingowym nie powinien przekro-
czyć 20.

§62. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie elektroenerge-
tyki i gazownictwa:

1) dopuszcza się budowę, przebudowę i rozbudo-
wę sieci elektroenergetycznych w zakresie SN i NN 
na potrzeby zaspokojenia lokalnych potrzeb;

2) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci ga-
zowniczych na potrzeby zaspokojenia lokalnych po-
trzeb;

3) przyEączanie nowych odbiorców do sieci elek-
troenergetycznej i gazowniczej dokonać na zasa-
dach okre[lonych przepisami prawa energetyczne-
go;

4) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urzą-
dzeG oraz prowadzenie podziemnej sieci infrastruk-
tury technicznej w zakresie elektroenergetyki i ga-
zownictwa w granicach dziaEek dróg i budowlanych 
za zgodą osób mających prawo do dysponowania 
nieruchomo[cią.

§63. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie instalacji wo-
dociągowej i kanalizacyjnej:

1) zasady ogólne uzbrojenia:
a) dopuszcza się realizację inwestycji pod warun-

kiem uzbrojenia terenu w instalacje infrastruktury 
technicznej,

b) w przypadku potrzeby realizacji przedsięwzięcia 
przed uzbrojeniem terenu w instalacje infrastruktury 
technicznej z zakresu kanalizacji dopuszcza się gro-
madzenia [cieków w ramach dziaEki w szczelnych 
zbiornikach bezodpEywowych zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami prawa budowlanego;

2) ustala się podEączenie instalacji wodociągowej 
zasilającej nowoprojektowane tereny do wodocią-
gu dziaEającego na bazie istniejącego ujęcia i stacji 
uzdatniania wody;

3) przyEączenie nowych odbiorców do sieci wo-
dociągowej i kanalizacyjnej dokonać po uprzednim 
uzyskaniu warunków przyEączenia z zarządcą sieci;

4) [cieki odprowadzić do kanalizacji przyEączonej z 
istniejącą oczyszczalnią [cieków;

5) do czasu budowy kanalizacji, o której mowa w 
pkt. 4 dopuszcza się odprowadzanie [cieków do re-
gularnie oprórnianych zbiorników bezodpEywowych;

6) na etapie sporządzania projektów budowlanych 
sieci kanalizacji sanitarnych nalery zbilansować ilo-
[ci [cieków zasilających istniejącą przepompownię 
i kolektory odprowadzające [cieki do oczyszczalni;

7) wody opadowe i roztopowe odprowadzić przez 
przyEączenie obiektu do kanalizacji deszczowej. Do-
puszcza się rozprowadzenie wód opadowych i roz-

topowych z poEaci dachowych obiektów budowla-
nych na wEasnym terenie nieutwardzonym o ile takie 
rozwiązanie nie spowoduje pogorszenia [rodowiska 
oraz nie wpEynie na sąsiadujące nieruchomo[ci;

8) wody opadowe z powierzchni dróg oraz miejsc 
postojowych nalery przyEączyć do kanalizacji desz-
czowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
wodnego. Do czasu budowy kanalizacji deszczowej 
dopuszcza się rozprowadzenie wód opadowych i 
roztopowych z poEaci dachowych obiektów budow-
lanych na wEasnym terenie nieutwardzonym, do 
doEów chEonnych lub zbiorników retencyjnych o ile 
takie rozwiązanie nie spowoduje pogorszenia [rodo-
wiska oraz nie wpEynie na sąsiadujące nieruchomo-
[ci;

9) nakazuje się zapewnić zaopatrzenie w wodę dla 
celów ga[niczych zgodnie z przepisami o ochronie 
przeciwporarowej;

10) w przypadku potrzeby dopuszcza się sytu-
owanie dodatkowych urządzeG infrastruktury tech-
nicznej w zakresie kanalizacji w granicach dziaEek 
budowlanych i dróg za zgodą osób mających prawo 
do dysponowania nieruchomo[cią.

§64. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
infrastruktury technicznej w zakresie telekomunika-
cji:

1) w zakresie podEączenia sieci telefonicznej na-
lery rozbudować infrastrukturę telekomunikacyjną i 
poEączyć z istniejącym systemem miasta;

2) dopuszcza się sytuowanie dodatkowych urzą-
dzeG oraz prowadzenie podziemnej sieci infrastruk-
tury technicznej w zakresie telekomunikacji gra-
nicach dziaEek dróg i budowlanych za zgodą osób 
mających prawo do dysponowania nieruchomo[cią.

§65. Zasady gospodarki odpadami staEymi:
- gromadzenie i usuwanie odpadów staEych powin-

no odbywać się zgodnie z obowiązującymi wymaga-
niami przepisów o utrzymaniu czysto[ci w gminach 
oraz o odpadach.

RozdziaE 4
USTALENIA DOTYCZĄCE SPOSOBÓW I TERMI-

NÓW TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, 
URZĄDZANIA I UqYTKOWANIA TERENÓW

§66. 1. Dopuszcza się skEadowanie materiaEów 
budowlanych, w tym materiaEów sypkich i kruszyw 
jedynie w wypadku prowadzenia prac budowlanych 
na terenie.

2. Do czasu realizacji ustaleG planu dopuszcza się 
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenu.

RozdziaE 5
USTALENIA KOFCOWE

§67. W granicach obszaru objętego niniejszą 
zmianą planu tracą moc ustalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego miasta Kra-



Poz. 2781 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 178 ｠ 14825 ｠

snobród, przyjętego uchwaEą nr XVI/114/04 Rady 
Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 12 papdziernika 
2004 roku.

§68. Zgodnie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie 
gruntów rolnych i le[nych z dnia 3 lutego 1995r. 
(t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266 z póp-
niejszymi zmianami) obszar planu zawiera grunty 
wymagające zgody na przeznaczenie na cele nie-
le[ne. Zgoda zostaEa wydana decyzją Zarządu Wo-
jewództwa Lubelskiego z dnia 3 wrze[nia 2010 r. 
nr RZ.KK.60136/58/10 wyrarającą zgodę na prze-
znaczenie gruntów le[nych niebędących wEasno[cią 
skarbu paGstwa na cele niele[ne o pow. 0,4520ha.

§69. W uchwale nr XVI/114/04 Rady Miejskiej w 
Krasnobrodzie z dnia 12 papdziernika 2004 roku w 
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Krasnobród, wpro-
wadza się następujące zmiany:

1) 1) w §9, ust. 1.11 pkt 3 dodaje się literę d) w 
brzmieniu: ｧ d) dopuszcza się sytuowanie budyn-
ku zwróconego [cianą bez otworów okiennych lub 
drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią dziaEką 
budowlaną w odlegEo[ci 1,5m od tej granicy lub 
bezpo[rednio w tej granicy.ｦ

2) w §9, ust. 2 pkt 1 dodaje się literę f) w brzmie-
niu: ｧ f) dopuszcza się sytuowanie budynku zwróco-
nego [cianą bez otworów okiennych lub drzwiowych 
w stronę granicy z sąsiednią dziaEką budowlaną w 
odlegEo[ci 1,5m od tej granicy lub bezpo[rednio w 
tej granicy.ｦ

3) w §9, ust. 2 pkt 2 dodaje się literę g) w 
brzmieniu: ｧ g) dopuszcza się sytuowanie budyn-
ku zwróconego [cianą bez otworów okiennych lub 
drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią dziaEką 
budowlaną w odlegEo[ci 1,5m od tej granicy lub 
bezpo[rednio w tej granicy.ｦ

§70. Zgodnie z art. 15 ust. 2 i art. 36 ust. 4 usta-
wy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym ustala się stawkę pro-
centową sEurącą naliczaniu opEaty z tytuEu wzrostu 
warto[ci nieruchomo[ci:

1) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧMNｦ: 
30%

2) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧMN/Uｦ: 
30%;

3) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧMN/Ukｦ: 
30%;

4) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧUpｦ: 
30%;

5) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧU/MNｦ: 
30%;

6) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧU/MN/
ZPｦ: 30%;

7) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧUS/Utｦ: 
1%;

8) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧR/ZLｦ: 
1%;

9) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧRｦ: 1%;
10) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧZLｦ: 

1%;
11) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧZPｦ: 

1%;
12) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧZP/Uｦ: 

1%;
13) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧWSｦ: 

1%;
14) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧWS/

USｦ: 1%;
15) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧKDｦ: 

1%;
16) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧKDWｦ: 

1%;
17) Dla terenów oznaczonych symbolem ｧEｦ: 1%.

§71. Wykonanie niniejszej uchwaEy powierza się 
Burmistrzowi Miasta Krasnobród.

§72. 1. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 
dni od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

2. UchwaEa, o której mowa w ust. 1, podlega rów-
nier publikacji na stronie internetowej gminy.

 Przewodniczący Rady Miejskiej 
Kazimierz Misztal
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ZaEącznik nr 14
do uchwaEy nr X/63/11

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
z dnia 9 wrze[nia 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag

Projekt zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Krasnobród wraz 
z prognozą oddziaEywania na [rodowisko, byE wy-
Eorony do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Krasnobrodzie w dniach: od 16 marca 
2011 r. do 06 kwietnia 2011r. W trakcie wyEorenia 
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Krasnobród, oraz w czasie przewidzianym na skEa-
danie uwag tj. w okresie od dnia 16 marca 2011 r. 
do dnia 21 kwietnia 2011 r. dwie uwagi.

Uwagę wnie[li:
1) StanisEaw Jędrusina, zastępca burmistrza oraz 

Edwarda Borowicz, podinspektor ds. obsEugi inwe-
storów, Urząd Miejski w Krasnobrodzie,

- wnosząc, aby w obszarze między terenami od 
MN/U7 do MN/U12 zlikwidować drogi wewnętrzne.

2) Waldemar Lalik, zam. Zamo[ć oraz Dariusz Li-
sowski Jakub Lisowski, zam. Majdan Wielki,

- wnosząc o usunięcie z projektu planu terenu 
drogi wewnętrznej zaprojektowanej na dziaEkach o 
numerze ewidencyjnym 713 i 714 poEoronych w 
obrębie miasta Krasnobród.

Uwagi zostaEy rozpatrzone pozytywnie i uwzględ-
niona w planie.

Rada Miejska w Krasnobrodzie przychyla się do 
rozstrzygnięcia Burmistrza Krasnobrodu rozstrzyga-
jąc ostatecznie o uwzględnieniu uwag. Wobec po-
wyrszego podjęcie uchwaEy jest zasadne.
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ZaEącznik nr 15
do uchwaEy nr X/63/11

Rady Miejskiej w Krasnobrodzie
z dnia 9 wrze[nia 2011 r.

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego miasta Krasnobród, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

§1. Zgodnie z ustaleniami zmiany planu zawarty-
mi w tre[ci uchwaEy ustala się realizację inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej nalerących do 
zadaG wEasnych gminy polegających na budowie 
odcinków sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz 
wykupie nieruchomo[ci w związku z realizacją dróg 
gminnych.

§2. 1. Ustala się, re pródEem finansowania inwe-
stycji i zadaG, o których mowa w §1 mogą być:

1) Zrodki wEasne gminy,
2) Kredyt bankowy,
3) Emisja obligacji komunalnych.

2. Dopuszcza się wykorzystanie innych pródeE 
finansowania niewymienionych w ust. 1, w tym 
równier finansowania inwestycji ze [rodków pry-
watnych.

§3. Wykonanie finansowania inwestycji powie-
rza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Krasnobród. 
Termin realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej przewidzianych w planie miejscowym, 
uzalerniony jest od morliwo[ci finansowych gminy 
ze względu na konieczno[ć zabezpieczenia [rodków 
w budrecie gminy.


