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UCHWAŁA NR 0007.39.2011 RADY GMINY PRZYKONA 

 z dnia 18 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek 
położonych w miejscowości Dąbrowa, Młyniska i Zimotki. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym1 , 
art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 
, uchwały nr XXVII/192/09 Rady Gminy Przykona 
z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Przykona dla działek położo-
nych w miejscowoŌci Dņbrowa, Młyniska i Zimotki 
Rada Gminy Przykona uchwala, co nastňpuje:  

DZIAŁ I 
Zakres obowiązywania Uchwały 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
"Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Przykona" uchwa-
lonego 19 marca 2008r. uchwałņ nr XVII/106/08 
Rady Gminy Przykona, uchwala siň zmianň miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przykona dla działek nr 150/2, 148/2 poło-
żonych w miejscowoŌci Dņbrowa z przeznacze-
niem pod tereny letniskowe, dla działek nr 334/3, 
335, 334/4, 366/1, 366/2, 367 położonych w miej-
scowoŌci Młyniska z przeznaczeniem pod tereny 
letniskowe, dla działek nr 615/3, 617/5, 614/3, 616/5 
położonych w miejscowoŌci Zimotki z przeznacze-
niem pod tereny letniskowe zwany dalej Planem. 

2. Plan obejmuje tereny wskazane na Rysun-
kach Planu, zawarte wewnņtrz granic obszarów 
objňtych planem, stanowiņce obszary położone 
w miejscowoŌci Dņbrowa, Młyniska i Zimiotki. 

3. Rysunki Planu na mapie w skali 1:1000 
wymienione w ust. 2 stanowiņ załņczniki nr 1, 2, 3, 
4, 5 i 6 do niniejszej Uchwały i sņ jej integralnņ 
czňŌciņ. 
                                                           
1Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591. 
Zmiany do ustawy z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 
146, poz. 1055, z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 roku Nr 52, poz. 420, z 2010 roku Nr 157, poz. 
1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675). 
2Tekst aktu: Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717. Zmiany 
do ustawy z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 roku Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871). 

4. Załņcznik nr 1 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 150/2 w miejscowoŌci Dņbrowa. 

5. Załņcznik nr 2 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 148/2 w miejscowoŌci Dņbrowa. 

6. Załņcznik nr 3 stanowi Rysunek Planu dla 
działek nr 334/3 i 334/4 w miejscowoŌci Młyniska. 

7. Załņcznik nr 4 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 335 w miejscowoŌci Młyniska. 

8. Załņcznik nr 5 stanowi Rysunek Planu dla 
działek nr 366/1, 366/2, 367 w miejscowoŌci Młyni-
ska. 

9. Załņcznik nr 6 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 615/3, 617/5, 614/3, 616/5 w miejscowoŌci 
Zimotki. 

10. Rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglņdu projektu planu miejscowego stanowi za-
łņcznik nr 7 do niniejszej Uchwały i jest jej inte-
gralnņ czňŌciņ. 

11. Rozstrzygniňcie w sprawie sposobu reali-
zacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz w sprawie zasad ich finan-
sowania stanowi załņcznik nr 8 do niniejszej 
Uchwały i jest jej integralnņ czňŌciņ. 

12. Zmiana oznaczenia ewidencyjnego tere-
nów objňtych Planem dokonana po przystņpieniu 
do sporzņdzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego nie zmienia właŌciwoŌci 
niniejszej Uchwały, która obowiņzuje wówczas dla 
nowo wydzielonych lub oznaczonych nieruchomo-
Ōci w zakresie okreŌlonym granicņ obszaru opra-
cowania. 

DZIAŁ II 
Definicje ogólne 

Rozdział I 
Definicje podstawowe 

§ 2. 1. Ilekroń w Uchwale jest mowa o: 
1) obszarze objňtym Uchwałņ lub obszarze 

opracowania – należy przez to rozumień 
wszystkie nieruchomoŌci lub ich czňŌci, 
także wody otwarte i inne jednostki prze-
strzenne, dla których przystņpiono do spo-
rzņdzania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego zgodnie 
z uchwałņ nr XXVII/192/09 Rady Gminy 
Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku 
w sprawie zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego Gminy 
Przykona dla działek położonych w miej-
scowoŌci Dņbrowa, Młyniska i Zimotki, za-
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warte wewnņtrz granic obszarów opraco-
waŊ wskazanych na Rysunkach Planu, 

2) przepisie szczególnym lub przepisie odrňb-
nym – należy przez to rozumień przepisy 
prawa inne, niż ustawy, na podstawie któ-
rych uchwalono niniejszņ Uchwałň, 

3) terenie – należy przez to rozumień wydzie-
lonņ nieruchomoŌń, czňŌń nieruchomoŌci 
bņdź grupň nieruchomoŌci i ich czňŌci, dla 
których ustalono wspólnņ funkcjň lub 
wspólne zasady zagospodarowania, i dla 
których okreŌlono odrňbne, indywidualne 
oznaczenie liczbowo-literowe nazywane 
kodem terenu, 

4) Uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ Uchwałň Rady Gminy Przykona, 

5) uchwale o przystņpieniu – należy przez to 
rozumień uchwałň nr XXVII/192/09 Rady 
Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przykona dla działek położonych w miej-
scowoŌci Dņbrowa, Młyniska i Zimotki, 

6) uciņżliwoŌci – należy przez to rozumień od-
działywanie powodujņce przekraczanie 
standardów jakoŌci Ōrodowiska okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych poza tere-
nem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, 

7) Ustawie – należy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami), 

 
Rozdział II 

Uzupełniające definicje pojęć i oznaczeń 
obowiązujących w Uchwale 

 

§ 3. 1. Ilekroń w Uchwale jest mowa o: 
1) afiszu informacyjnym – należy przez to ro-

zumień dowolny obiekt, w szczególnoŌci 
planszň, plakat wraz z podkładem, element 
Ōwietlny okreŌlany przez jego zewnňtrzne 
krawňdzie, tablicň, służņcy przede wszyst-
kim celom informacyjnym, to jest wyja-
Ōnieniom przeznaczenia terenu, do którego 
siň odnosi, co obejmuje w sobie również 
obiekty służņce informowaniu o komercyj-
nej działalnoŌci prowadzonej na danym te-
renie wzglňdnie wskazujņce, jaki podmiot 
mieŌci siň na danym terenie, przy czym 
w szczególnoŌci nie jest afiszem informa-
cyjnym taki obiekt, który prezentuje ofero-
wane przez podmiot produkty lub usługi, 

2) afiszu reklamowym – należy przez to rozu-
mień dowolny obiekt, w szczególnoŌci 
planszň, plakat wraz z podkładem, element 
Ōwietlny okreŌlany przez jego zewnňtrzne 
krawňdzie, tablicň, służņcy przede wszyst-
kim celom reklamowym, to jest promowa-

niu produktów, usług, a także każdy inny 
element lub urzņdzenie niespełniajņce wa-
runków okreŌlonych dla afiszu informacyj-
nego, 

3) dachu dwuspadowym z naczółkami – nale-
ży przez to rozumień rodzaj dachu dwuspa-
dowego, to jest posiadajņcego dwie poła-
cie dachowe, które łņczņ siň krawňdziņ 
w kalenicy, z których Ōciňto trójkņtne frag-
menty przy Ōcianach szczytowych tworzņc 
mniejsze dwie dodatkowe połacie, z za-
strzeżeniem, że krawňdź tak powstałych po-
łaci jest zlokalizowana wyżej niż krawňdź 
głównych połaci, a także, że cecha ta jest 
wyraźnie wizualnie dostrzegalna, 

4) funkcji – należy przez to rozumień jednņ z 
postaci działalnoŌci, aktywnoŌci użytkowej 
lub wariantów profilu użytkowania, przy 
czym funkcja stanowi aspekt przeznacze-
nia, 

5) kņcie nachylenia połaci dachowej – należy 
przez to rozumień kņt, jaki powstaje po-
miňdzy umownņ płaszczyznņ poziomņ lub 
umownņ liniņ poziomņ a płaszczyznņ wy-
znaczanņ przez krokwie, krawňdzi podłużne 
krokwi lub płaszczyznņ wyznaczanņ przez 
wierzchnie elementy pokrycia dachu, wyra-
żonņ w stopniach, przy czym zaznacza siň, 
że w stosunku do wyznaczanych wartoŌci 
dopuszcza siň nie wiňcej niż 5% po-
wierzchni dachu o wartoŌci kņta nachylenia 
połaci dachowych różnej o nie wiňcej niż 2º 
od uregulowanych uchwałņ wartoŌci i je-
dynie w odniesieniu do sumy powierzchni 
wszystkich elementów połaci, 

6) kodzie terenu – należy przez to rozumień 
oznaczenie liczbowo-literowe, zawierajņce 
oznaczenie liczbowe wyrażone dużņ i małņ 
literņ alfabetu łaciŊskiego wskazujņce 
umowny kod nazwy miejscowoŌci (odpo-
wiednio: Dņbrowa – Da, Młyniska – Ma, 
Zimotki – Zi), nastňpnie poprzedzonņ 
myŌlnikiem liczbň porzņdkowņ wyrażonņ w 
cyfrach arabskich oraz oznaczenie literowe 
dużymi literami alfabetu łaciŊskiego wska-
zujņce przeznaczenie terenu – jego funkcjň 
dominujņcņ, przy czym dla terenów komu-
nikacji i transportu drogowego dodatkowo 
po kodzie terenu stosuje siň poprzedzone 
myŌlnikiem oznaczenie literowe dużymi li-
terami alfabetu łaciŊskiego okreŌlajņcego 
klasň drogi, 

7) lukarnie lub kafrze – należy przez to rozu-
mień element zmieniajņcy połań dachu i 
wystajņcy ponad zasadniczņ jego po-
wierzchniň, mieszczņcy okno lub naŌwietle 
poddasza, nakryty jedno-, dwu- lub wielo-
spadowym fragmentem dachu, służņcy do-
Ōwietlaniu poddasza za poŌrednictwem 
pionowej powierzchni, jako miejsca lokali-
zacji okna lub naŌwietla, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień umownņ liniň definiujņcņ 
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minimalnņ odległoŌń, w jakiej dopuszcza 
siň sytuowanie budynków od terenów 
o innych funkcjach, wyznaczonņ na Rysun-
ku Planu, 

9) obowiņzujņcej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień umownņ liniň definiujņcņ 
obowiņzujņcņ odległoŌń, w jakiej nakazuje 
siň sytuowanie budynków od terenów o 
innych funkcjach, wyznaczonņ na Rysunku 
Planu, 

10) szerokoŌci działki – należy przez to rozu-
mień odległoŌń miňdzy granicami działki 
prostopadłymi lub zbliżonymi do prosto-
padłych do frontu działki, z zastrzeżeniem, 
że jest to odległoŌń minimalna miňdzy tymi 
dwiema granicami, 

11) wskaźnik intensywnoŌci zabudowy – należy 
przez to rozumień wartoŌń wyrażonņ w 
procentach, a okreŌlajņcņ stosunek po-
wierzchni zabudowanej wszystkimi budyn-
kami na danej działce do powierzchni 
działki lub stosunek powierzchni zabudo-
wanej wszystkimi budynkami na danym te-
renie do powierzchni terenu, 

12) zabudowie wolno stojņcej – należy przez to 
rozumień takņ formň zabudowy, która po-
lega na lokalizowaniu budynku na działce 
w sposób zachowujņcy odległoŌci przewi-
dziane w przepisach odrňbnych jako pod-
stawowe od każdej granicy działki jako od-
ległoŌci minimalne, 

13) zadrzewieniach – należy przez to rozumień 
pojedyncze drzewa, krzewy, ich grupy, 
wraz z zajmowanym stanowiskiem, a także 
pnņcza i byliny. 

 

Rozdział III 
Symbole i oznaczenia użyte w Uchwale i na 

rysunkach planu 

§ 4. Oznaczenia obowiņzujņce w Uchwale 
1. Obowiņzujņcym oznaczeniem w Uchwale 

stanowiņcym jednoznaczne odniesienie ustaleŊ 
zagospodarowania przestrzennego i zabudowy do 
konkretnej czňŌci obszaru opracowania jest kod 
terenu. 

2. Obowiņzujņcym objaŌnieniem umownym 
wskazujņcym przeznaczenie dominujņce jest lite-
rowe oznaczenie na koŊcu każdego kodu terenu. 

3. ObjaŌnienia, o jakich mowa w ust. 2, mogņ 
byń tworzone ze skrótów, których znaczenie obo-
wiņzuje według poniższego zestawienia: 

1) ML – co należy rozumień jako teren zabu-
dowy letniskowej, 

2) RM – co należy rozumień jako teren zabu-
dowy zagrodowej, zwanej również siedli-
skowņ, w której zabudowie mieszkalnej 
towarzyszy zabudowa gospodarcza zwiņ-
zana z produkcjņ rolnņ lub ogrodniczņ, 

3) ZL – co należy rozumień jako teren lasów 
i zadrzewieŊ, 

4) RI/ZP – co należy rozumień jako teren urzņ-
dzeŊ polowych obsługujņcych uprawy po-
lowe, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich 
obsługa oraz teren zieleni urzņdzonej, 
w szczególnoŌci parków, skwerów i innych 
obszarów z uporzņdkowanņ kompozycyjnie 
zieleniņ, 

5) E – co należy rozumień jako teren infra-
struktury – urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych, 

6) KD-D – co należy rozumień jako teren ko-
munikacji i transportu drogowego, wyzna-
czony dla drogi o klasie D, 

7) KD-W – co należy rozumień jako teren ko-
munikacji i transportu drogowego, wyzna-
czony dla drogi wewnňtrznej, niebňdņcej 
drogņ publicznņ. 

 
§ 5. Oznaczenia obowiņzujņce na Rysunku Planu 

1. Ilekroń w Uchwale wskazano oznaczenia 
odbiegajņce od ustalonych jako podstawowe 
w rozporzņdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 
1587), przyjňto je na podstawie par. 9, ust. 4 tego 
rozporzņdzenia, jako oznaczenia uzupełniajņce dla 
niewystňpujņcych w rozporzņdzeniu oraz mieszane 
dla kombinacji wszystkich oznaczeŊ. 

2. Obowiņzujņcymi oznaczeniami na Rysunku 
Planu sņ oznaczenia użyte w Uchwale, wskazane 
w par. 4. 

3. Obowiņzujņcym oznaczeniem na Rysunku 
Planu sņ barwne pola powiņzane z objaŌnieniem 
literowym przeznaczenia terenu w taki sposób, że 
kolor tła odpowiada temu objaŌnieniu, 

4. W odniesieniu do podejmowanych działaŊ 
inwestycyjnych polegajņcych na budowie, rozbu-
dowie, modernizacji, przebudowie, lecz nie na 
remoncie, obowiņzujņcym odniesieniem dla reali-
zacji zagospodarowania terenu i jego zabudowy sņ 
oznaczenia ujňte w legendzie i na Rysunku Planu, 
które w takim przypadku uznaje siň za nakazy, a 
którymi sņ: 

1) granica obszaru objňtego planem, 
2) linia rozgraniczajņca tereny o różnym prze-

znaczeniu, 
3) obowiņzujņca linia zabudowy, 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
5) trasa napowietrznej linii elektroenergetycz-

nej Ōredniego napiňcia SN 15kV, wraz 
z granicami pasa ochronnego na terenie 
którego obowiņzujņ ograniczenia jego za-
gospodarowania i użytkowania, 

6) trasa napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej niskiego napiňcia NN 0,4kV, wraz 
z granicami pasa ochronnego na terenie 
którego obowiņzujņ ograniczenia jego za-
gospodarowania i użytkowania. 

5. Na Rysunku Planu umieszcza siň dodatko-
we oznaczenie o charakterze informacyjnym, któ-
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rymi jest opis istniejņcych dróg publicznych przy-
ległych do granic terenów objňtych Planem. 

 

 

DZIAŁ III 
Przepisy ogólne 

Rozdział I 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 6. 1. Przeznaczenia terenów okreŌla siň w przepi-
sach szczegółowych, 

2. Ustala siň zakaz wprowadzania przezna-
czenia a zarazem funkcji innych, niż okreŌlone w 
Uchwale. 

 

Rozdział II 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 7. Zakazuje siň budowania i montażu wolnosto-
jņcych afiszów reklamowych. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 8. 1. Zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń, któ-
rych realizacja powodowałaby jakņkolwiek uciņż-
liwoŌń dla Ōrodowiska poza obszarem nierucho-
moŌci. 

2. Zakazuje siň wykonywania studni i ujňń 
wód podziemnych. 

3. Zakazuje siň niszczenia lub uszkadzania 
powierzchni ziemi. 

4. Zakazuje siň ingerencji w konfiguracjň te-
renu niezgodnņ z przeznaczeniem terenu okreŌlo-
nym Uchwałņ, oraz niezgodnņ z wydanņ prawo-
mocnņ decyzjņ administracyjnņ służņcņ inwestycji. 

5. Zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 
zwiņzanych z unieszkodliwianiem, odzyskiem i 
zbieraniem odpadów, za wyjņtkiem zbierania od-
padów wytworzonych przez wytwórcň na terenie 
objňtym Planem. 

6. Dla ochrony ludzi przed szkodliwym wpły-
wem obiektów infrastruktury obowiņzujņ zasady 
okreŌlone w rozdziale 10. 

7. Teren w miejscowoŌci Dņbrowa, działki nr 
150/2 położony jest w Uniejowskim Obszarze 
Chronionego Krajobrazu (Uchwała Nr 53 Woje-
wódzkiej Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 
stycznia 1986 r. w sprawie ustalenia obszarów 
krajobrazu chronionego na terenie województwa 
koniŊskiego i zasad korzystania z tych obszarów). 

8. Teren wymieniony w ust. 7 podlega 
ochronie, zgodnie z przepisami odrňbnymi. 

9. Wskazane w planie tereny zabudowy letni-
skowej ML w zakresie ochrony przed hałasem 
i okreŌlenia standardu akustycznego, ze wzglňdu 
na status terenów zabudowy letniskowej, należy 

traktowań jak tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
w rozumieniu przepisów odrňbnych, 

10. Wskazane w planie tereny zabudowy za-
grodowej, zwanej również siedliskowņ, w której 
zabudowie mieszkalnej towarzyszy zabudowa 
gospodarcza zwiņzana z produkcjņ rolnņ lub 
ogrodniczņ RM w zakresie ochrony przed hałasem 
i okreŌlenia standardu akustycznego, ze wzglňdu 
na status terenów zabudowy zagrodowej, należy 
traktowań jak tereny zabudowy zagrodowej w 
rozumieniu przepisów odrňbnych, 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. 1. Tereny w miejscowoŌci Dņbrowa, działka nr 
150/2, Dņbrowa, działka nr 148/2, Młyniska, działka 
nr 334/3 i 334/4, Młyniska, działka nr 335 oraz 
w miejscowoŌci Młyniska, działka nr 366/1, 366/2 
i 367 położone sņ w strefie ochrony zewidencjo-
nowanych stanowisk archeologicznych 

2. Tereny wymienione w ust. 1 podlegajņ 
ochronie konserwatorskiej, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarach wystňpowania stano-
wisk archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, 
podczas inwestycji zwiņzanych z robotami ziem-
nymi, wymagane jest prowadzenie prac archeolo-
gicznych w zakresie uzgodnionym w pozwoleniu 
na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura 
w Koninie, które obowiņzkowo należy uzyskań 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň. 

4. W przypadku podejmowania szerokopłasz-
czyznowych prac ziemnych na obszarze oznaczo-
nym jako stanowisko archeologiczne, inwestor 
może przystņpiń do inwestycji dopiero po uzyska-
niu wytycznych konserwatorskich i okreŌlenia 
przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków – Delegatura w Koninie niezbňdne-
go zakresu badaŊ archeologicznych. 

5. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala siň w obrňbie szerokopłaszczy-
znowych zadaŊ inwestycyjnych na obszarze ozna-
czonym jako stanowisko archeologiczne, obowiņ-
zek przeprowadzenia: 

1) ratowniczych badaŊ wykopaliskowych wy-
przedzajņcych inwestycjň na wytypowa-
nych stanowiskach archeologicznych, 

2) badaŊ archeologicznych na nowych obiek-
tach archeologicznych 

3) stałego nadzoru archeologicznego podczas 
odhumusowania terenu. 

6. Wszystkie prace archeologiczne prowa-
dzone w obrňbie stanowisk archeologicznych mu-
szņ uzyskań uzgodnienie i pozwolenie Wojewódz-
kiego Urzňdu Ochrony Zabytków w Poznaniu – 
Delegatura w Koninie przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowň. 
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Rozdział V 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 10. Nie okreŌla siň wymagaŊ wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – 
nie dotyczy. 

Rozdział VI 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 11. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy okreŌla siň w przepisach 
szczegółowych, odpowiednio dla każdego terenu, 

2. Wszelkie projektowane na obszarach planu 
obiekty o wysokoŌci równej lub wiňkszej od 50m 
npt podlegajņ każdorazowo, przed wydaniem de-
cyzji o pozwoleniu na budowň zgłoszeniu do Sze-
fostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, 
ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa 65. 

 

Rozdział VII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 12. 1. Tereny w miejscowoŌci Młyniska, działki 
334/3, 335, 334/4, 366/1, 366/2, 367 położone sņ 
w zasiňgu zalewu powodziowego rzeki Warty 
o prawdopodobieŊstwie wystňpowania p=1%, 
w przypadku awarii wałów przeciwpowodziowych, 

2. Dla terenów wymienionych w ust. 1 należy 
uwzglňdniań ustalenia planu ochrony przeciwpo-
wodziowej regionu wodnego zgodnie z przepisami 
odrňbnymi 
 
§ 13. Działki objňte niniejszņ uchwałņ znajdujņ siň 
w granicach obszaru górniczego, oraz w granicach 
terenu górniczego Kopalni Wňgla Brunatnego 
„ADAMÓW” S.A. 

 

Rozdział VIII 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 14. Tereny objňte scalaniem i podziałem 

Nie ustala siň obszarów objňtych scalaniem 
i podziałem nieruchomoŌci. 

§ 15. Zasady ogólne 

1. Nakazuje siň podziały nieruchomoŌci wy-
znaczone przez linie rozgraniczajņce tereny o róż-
nym sposobie zagospodarowania. 

2. JeŌli nie okreŌlono tego inaczej, nakazuje 
siň podziały geodezyjne, w wyniku których wszyst-
kie wydzielane działki majņ granice z terenami 
publicznymi i dostňp do nich. 

3. Dopuszcza siň, także w sytuacji, w której 
treŌń Uchwały wskazuje zakaz podziałów geode-
zyjnych, takie niewielkie zmiany przebiegu granic, 
które służņ regulacji granic nieruchomoŌci wskutek 
ugody zainteresowanych stron i nie powodujņ 
powstawania nowych działek wzglňdnie koniecz-
noŌci ustalania nowej służebnoŌci dla obsługi 
jednej z działek, których granice podlegajņ korek-
cie. 

4. Dopuszcza siň wydzielanie działek dla po-
trzeb lokalizacji urzņdzeŊ i sieci infrastruktury. 
 
§ 16. Zasady podziału terenów zabudowy i tere-
nów komunikacji i transportu 

1. Ilekroń dla podziałów terenów zabudowy 
nie zdefiniowano przepisów szczegółowych, do-
puszcza siň jedynie takie podziały, które: 

1) skutkujņ wydzieleniem działki o szerokoŌci 
nie mniejszej niż 22,00m i powierzchni nie 
mniejszej niż 1000m2 dla zabudowy letni-
skowej, 

2) skutkujņ wydzieleniem działki o szerokoŌci 
nie mniejszej niż 22,00m i powierzchni nie 
mniejszej niż 2000m2 dla zabudowy zagro-
dowej zwanej również siedliskowņ, 

3) pozwalajņ na realizacjň przeznaczenia tere-
nu. 

2. Ilekroń dla podziałów terenów komunikacji 
i transportu drogowego nie zdefiniowano przepi-
sów szczegółowych, dopuszcza siň jedynie takie 
podziały, które: 

1) skutkujņ wydzieleniem pasa działek o sze-
rokoŌci nie mniejszej niż 10,00m dla dróg 
publicznych o klasie D, 

2) skutkujņ wydzieleniem pasa działek o sze-
rokoŌci nie mniejszej niż 10,00m dla dróg 
wewnňtrznych, 

3) skutkujņ wyznaczeniem placów koŊczņcych 
ulice Ōlepe, o wymiarach nie mniejszych 
niż 15,0m na 15,0m. 

 

Rozdział IX 
Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 17. 1. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu okre-
Ōlono dla terenów zalewu powodziowego, okre-
Ōlono w przepisach szczegółowych. 

2. Dla obszaru górniczego oraz terenu górni-
czego szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu okre-
Ōlajņ przepisy odrňbne. 
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3. Zakaz zabudowy budynkami letniskowymi 
na działkach o powierzchni mniejszej niż 1000m2, 
z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. Zakaz o jakim mowa w ust. 3 odnosi siň do 
pojedynczych działek lub sumarycznej powierzchni 
grupy działek wyznaczonych na potrzeby zabudo-
wy i zagospodarowania terenu. 

 

Rozdział X 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 18. Zasady ogólne 

Ogólne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zagospodarowania terenu dla terenów ko-
munikacji i transportu drogowego polegajņ na: 

1) zakazie sytuowania reklam i tablic informa-
cyjnych oraz innych obiektów budowla-
nych w sposób ograniczajņcy widocznoŌń 
użytkowników układu drogowego, a także 
w sposób utrudniajņcy percepcjň znaków 
poziomych i pionowych, w tym drogo-
wskazów, umieszczanych w ramach istnie-
jņcego i projektowanego układu komunika-
cji i transportu drogowego na terenach do-
stňpnych publicznie, 

2) zakazie kształtowania oŌwietlenia terenów 
położonych na obszarze opracowania, nie-
bňdņcych terenami komunikacji i transpor-
tu drogowego w sposób pogarszajņcy wa-
runki widocznoŌci bņdź inne warunki tech-
niczne na drogach, 

3) nakazie dostosowania układu drogowego 
do warunków technicznych i użytkowych 
wynikajņcych z wprowadzanego sposobu 
użytkowania i przeznaczenia terenów przez 
podmiot wprowadzajņcy ten sposób użyt-
kowania bņdź przeznaczenie terenów. 

4) nakazie kształtowania geometrii skrzyżo-
waŊ w sposób zapewniajņcy bezpieczeŊ-
stwo i należytņ widocznoŌń, w tym w 
szczególnoŌci zapewnienie widocznoŌci 
przez odpowiednie ukształtowanie trójkņ-
tów widocznoŌci u zbiegu ulic lub dróg, 

5) nakazie zagospodarowania terenów komu-
nikacji i transportu drogowego w sposób 
spełniajņcy wymogi techniczne okreŌlone 
dla dróg pożarowych, w przypadku wyko-
rzystania tych terenów na cele ochrony 
przeciwpożarowej, według przepisów od-
rňbnych. 

 
§ 19. Drogi publiczne klasy D 

1. Wyznacza siň symbol KD-D okreŌlajņcy 
w Uchwale i na Rysunku Planu drogi publiczne 
o klasie D. 

2. Ustala siň warunki, zasady i standardy 
kształtowania zagospodarowania terenu dla tere-
nów komunikacji i transportu drogowego KD-D 
polegajņce na: 

1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów 
dróg publicznych w sposób zapewniajņcy 
bezpieczeŊstwo, 

2) nakazie zachowania co najmniej układu 
jednej jezdni o szerokoŌci co najmniej 
6,00m, 

3) nakazie wyznaczenia chodnika o minimal-
nej szerokoŌci 1,50m po obu stronach 
układu jezdni z zastrzeżeniem pkt.4, 

4) dopuszcza siň budowň chodnika tylko po 
jednej stronie układu jezdni jedynie wów-
czas, gdy jego minimalna szerokoŌń wyno-
si 2,00m, 

5) dopuszczenia lokalizowania wjazdów i 
zjazdów z dróg publicznych na tereny przy-
ległe z ograniczeniami wynikajņcymi z 
przepisów odrňbnych, z zastrzeżeniem pkt. 
6, 

6) dopuszczeniu lokalizowania skrzyżowaŊ i 
połņczeŊ z drogami powiatowymi, na wa-
runkach technicznych okreŌlonych przez 
właŌciwego gestora drogi, 

3. Dopuszcza siň na terenach komunikacji 
i transportu drogowego KD-D: 

1) budowň przejŌń pieszych naziemnych, 
2) budowň urzņdzeŊ drogowych spowalniajņ-

cych ruch kołowy, w szczególnoŌci takich 
jak garby, szykany, bariery przysłaniajņce 
i inne, w tym takich urzņdzeŊ, które miej-
scami zawňżajņ pole przejazdu do mini-
malnej szerokoŌci wymaganej przepisami 
odrňbnymi, 

3) prowadzenie ciņgów infrastruktury miej-
skiej w poprzek oraz wzdłuż drogi. 

4. Nakazuje siň na terenach komunikacji 
i transportu drogowego KD-D: 

1) pozostawianie terenów ogólnodostňpnych 
z zastrzeżeniem możliwoŌci wprowadzania 
elementów urzņdzenia terenu poprawiajņ-
cych bezpieczeŊstwo ludzi. 

 

§ 20. Drogi wewnňtrzne 
1. Wyznacza siň symbol KD-W okreŌlajņcy 

w Uchwale i na Rysunku Planu drogi wewnňtrzne, 
niebňdņce drogami publicznymi. 

2. Ustala siň warunki, zasady i standardy 
kształtowania zagospodarowania terenu dla tere-
nów komunikacji i transportu drogowego KD-W 
polegajņce na: 

1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów 
dróg w sposób zapewniajņcy bezpieczeŊ-
stwo z zastrzeżeniem, że organizacja ruchu 
na takiej drodze musi uwzglňdniań prefe-
rencje dla pieszych i rowerzystów, 

2) nakazie zachowania co najmniej układu 
jednej jezdni o szerokoŌci co najmniej 
6,00m, 

3) nakazie wyznaczenia chodnika o minimal-
nej szerokoŌci 1,50m po obu stronach 
układu jezdni z zastrzeżeniem pkt.4, 

4) dopuszcza siň budowň chodnika tylko po 
jednej stronie układu jezdni jedynie wów-
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czas gdy jego minimalna szerokoŌń wynosi 
2,00m, 

4) dopuszczeniu realizacji dróg rowerowych, 
5) dopuszczenia lokalizowania wjazdów i 

zjazdów z dróg wewnňtrznych na tereny 
przyległe z ograniczeniami wynikajņcymi 
z przepisów odrňbnych, z zastrzeżeniem 
pkt. 6, 

6) dopuszczeniu lokalizowania skrzyżowaŊ i 
połņczeŊ z drogami powiatowymi, na wa-
runkach technicznych okreŌlonych przez 
właŌciwego gestora drogi, 

3. Dopuszcza siň na terenach komunikacji 
i transportu drogowego KD-W: 

1) budowň przejŌń pieszych naziemnych, 
2) budowň urzņdzeŊ drogowych spowalniajņ-

cych ruch kołowy, w szczególnoŌci takich 
jak garby, szykany, bariery przysłaniajņce 
i inne, w tym takich urzņdzeŊ, które miej-
scami zawňżajņ pole przejazdu do mini-
malnej szerokoŌci wymaganej przepisami 
odrňbnymi, 

3) prowadzenie ciņgów infrastruktury miej-
skiej w poprzek oraz wzdłuż drogi. 

4. Nakazuje siň na terenach komunikacji 
i transportu drogowego KD-W: 

1) pozostawianie terenów ogólnodostňpnych 
z zastrzeżeniem możliwoŌci wprowadzania 
elementów urzņdzenia terenu poprawiajņ-
cych bezpieczeŊstwo ludzi. 

 
§ 21. Ogólne warunki dotyczņce wyznaczania 
miejsc postojowych 

1. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ i 
transportowņ terenu z przyległych terenów komu-
nikacji i transportu drogowego. 

2. Nakazuje siň wyznaczanie co najmniej jed-
nego miejsca parkingowego na każdej działce. 
 
§ 22. 1. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej pole-
gajņce na dopuszczeniu: 

1) zasilania w ciepło budynków z indywidual-
nych kotłowni na gaz lub olej opałowy lek-
ki, a także, o ile jest dostňpny, z ciepłociņgu 
miejskiego, z dopuszczeniem zasad okre-
Ōlonych w pkt. 2, 

2) zasilania w ciepło budynków także z odna-
wialnych źródeł energii, traktowanych jako 
zasilanie całkowite lub wspomaganie zasi-
lania w ciepło, 

3) zasilania w ciepło budynków z indywidual-
nych kotłowni na paliwa stałe charaktery-
zujņce siň niskimi wskaźnikami emisyjnymi 
z wykorzystaniem urzņdzeŊ posiadajņcych 
znak bezpieczeŊstwa ekologicznego, 

4) zaopatrzenia w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej, 

5) odprowadzania Ōcieków z terenów zabu-
dowy do sieci kanalizacyjnej, a do czasu jej 
realizacji do szczelnych zbiorników posia-
dajņcych stosowne atesty, certyfikaty do-

puszczajņce do stosowania, zapewniajņce 
szczelnoŌń i bezpieczeŊstwo użytkowania 
w zakresie ochrony Ōrodowiska, z zastrze-
żeniem ust.2 pkt.1, 

6) odprowadzania wód opadowych i rozto-
powych z terenów zabudowy do wód lub 
do gruntu, 

7) odprowadzania wód opadowych i rozto-
powych z terenów komunikacji i transportu 
drogowego do kanalizacji deszczowej, 
wzglňdnie, o ile sieci takiej brakuje do wód 
lub do gruntu, 

8) zasilania w energiň elektrycznņ z istniejņ-
cych stacji transformatorowych poprzez 
sień elektroenergetycznņ, zgodnie ze wska-
zaniami gestora sieci infrastruktury elek-
troenergetycznej, z dopuszczeniem lokali-
zowania stacji transformatorowych kon-
sumenckich oraz stacji transformatorowych 
gestora sieci, 

9) budowy sieci elektroenergetycznych w 
przypadku zwiňkszenia zapotrzebowania w 
zakresie zasilania w energiň elektrycznņ i 
gdy zasilanie z istniejņcej sieci nie bňdzie 
możliwe, odpowiednio do zbilansowanych 
potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, który okreŌli ostatecznņ 
rozbudowň sieci po okreŌleniu zapotrze-
bowania na moc, przy czym w przypadku 
koniecznoŌci budowy stacji transformato-
rowej gestor sieci wskaże miejsce pod jej 
budowň, a w przypadku braku możliwoŌci 
pozyskania wskazanego gruntu, nowe 
miejsce wyznaczy Urzņd Gminy w Przyko-
nie, 

10) przebudowy sieci elektroenergetycznych 
z kolidujņcym planowanym zagospodaro-
waniem terenu, zgodnie z warunkami okre-
Ōlonymi przez gestora sieci, na zasadach 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

11) wyznaczania lokalizacji urzņdzeŊ elektro-
energetycznych bez obowiņzku zachowania 
linii zabudowy, z uwzglňdnieniem odległo-
Ōci okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

12) gospodarowania odpadami zgodnie z usta-
lonymi odrňbnņ uchwałņ zasadami utrzy-
mania porzņdku i czystoŌci na obszarze 
gminy Przykona oraz gminnym planem go-
spodarki odpadami, 

13) wyznaczania wraz z ciņgami infrastruktury 
technicznej odpowiadajņcych im stref 
ochrony, zgodnie z aktualnymi przepisami. 

2. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej pole-
gajņce na zakazie: 

1) stosowania zbiorników szczelnych na Ōcieki 
wykonywanych na budowie, 

2) wykonywania indywidualnych ujňń wody, 
3) lokalizacji w pasie terenu ochronnego na-

powietrznych linii elektroenergetycznych 
Ōredniego napiňcia SN 15kV, wynoszņcego 
5m od rzutu poziomego skrajnego przewo-
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du linii, wszelkich budynków i budowli oraz 
zieleni wysokiej, z zachowaniem odległoŌci 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

4) lokalizacji w pasie terenu ochronnego na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
niskiego napiňcia NN 0,4kV, wynoszņcego 
3m od rzutu poziomego skrajnego przewo-
du linii, wszelkich budynków i budowli oraz 
zieleni wysokiej, z zachowaniem odległoŌci 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

3. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej pole-
gajņce na nakazie realizacji zaopatrzenia w wodň 
do celów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

4. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
prowadzenia ciņgów infrastruktury technicznej 
polegajņce na dopuszczeniu: 

1) wyznaczania ciņgów sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajņcych te-
reny komunikacji i transportu drogowego, 
z zachowaniem zasad wyznaczania prze-
biegów tych sieci okreŌlonych odrňbnymi 
przepisami, 

2) lokalizowania przyłņczy zgodnie z obowiņ-
zujņcymi przepisami, najdogodniej w miej-
scach dostňpnych przez odpowiednie służ-
by z terenu ogólnodostňpnego, 

5. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
prowadzenia ciņgów infrastruktury technicznej 
polegajņce na nakazie: 

1) wystňpowania o okreŌlenie warunków wy-
konania elementów infrastruktury każdora-
zowo do właŌciwego zarzņdcy lub gestora 
sieci infrastruktury, której okreŌlone działa-
nie dotyczy, 

2) wystňpowania o okreŌlenie warunków 
usuniňcia kolizji z istniejņcymi elementami 
infrastruktury każdorazowo do właŌciwego 
zarzņdcy lub gestora sieci infrastruktury, 
którego infrastruktury okreŌlona kolizja do-
tyczy, 

3) uzgadniania przebiegów nowo projekto-
wanych i wykonywanych sieci infrastruktu-
ry każdorazowo z właŌciwym zarzņdcņ lub 
gestorem sieci infrastruktury. 

 

Rozdział XI 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 23. Dopuszcza siň tymczasowe zagospodarowa-
nie obszaru zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 
 
§ 24. Zakazuje siň wznoszenia tymczasowych 
ogrodzeŊ, jeŌli sņ to ogrodzenia niesłużņce zabez-
pieczeniu placu budowy. 

 

 

 

Rozdział XII 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 Ustawy 

§ 25. Stawki procentowe na podstawie których 
ustala siň opłatň o której mowa w art.36 ust.4 
Ustawy okreŌlono w przepisach koŊcowych. 

 
DZIAŁ IV 

Przepisy Szczegółowe – Dąbrowa, działka nr 
150/2 

Rozdział I 
Teren Da-1ML 

§ 26. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
letniskowej. 

§ 27. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 28. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 29. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 30. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 5%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 85%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
25m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 12m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu i jednoczeŌnie od 
granicy terenów lasów, 

5) dopuszcza siň budowň budynku w granicy 
działki, jeżeli długoŌń przyległego do grani-
cy działki boku budynku nie przekracza 
20m, z zastrzeżeniem pkt. 6, 

6) nakazuje siň zachowanie minimalnej odle-
głoŌci miňdzy dwoma budynkami położo-
nymi w granicy działki, mierzonej wzdłuż 
jej granicy nie mniejszej niż 50m, przy 
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czym odległoŌń ta nie dotyczy zabudowy 
zachowujņcej, okreŌlone w przepisach od-
rňbnych odległoŌci minimalne od granicy 
działki, lecz nie mniej niż 3m, 

7) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem letniskowym na jednej 
działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków letni-
skowych dwukondygnacyjnych, w tym 
poddasze użytkowe, 

3) zakazuje siň wykonywania podpiwniczeŊ, 
4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 

wysokoŌci budynków wynoszņcej 8,00m, 
5) nakazuje siň krycie budynków dachami 

stromymi dwuspadowymi o obowiņzujņcej 
poziomej kalenicy i kņcie nachylenia połaci 
dachowej od 35º do 45º, 

6) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

7) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

8) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m, 

9) nakazuje siň sytuowanie poziomu podłogi 
parteru budynku letniskowego na wysoko-
Ōci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

10) zakazuje siň budowy wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków, 
 
§ 31. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 32. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 33. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 34. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 35. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 36. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów wymagajņcych prze-
kształceŊ lub rekultywacji, granic terenów pod 
budowň obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10, ust. 2, pkt. 8 Ustawy, granic pomników 
zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograni-
czeŊ dotyczņcych prowadzenia na ich terenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej, okreŌlonych w ustawie 
z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady. 
 
§ 37. Granice terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, obszarów rehabilitacji 
istniejņcej zabudowy i infrastruktury technicznej 

Ustala siň, że przedmiotowy teren stanowi ob-
szar rekreacyjno-wypoczynkowy. 

 

Rozdział II 
Teren Da-1ZL 

§ 38. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lasu. 

§ 39. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 40. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 41. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 42. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 90%, 

2. W ramach zabudowy zakazuje siň budowy 
jakichkolwiek obiektów budowlanych, w tym bu-
dynków tymczasowych i niepowiņzanych trwale 
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z gruntem, z wyłņczeniem dróg nieutwardzonych 
i chodników, jako nawierzchni utwardzonych lub 
nieutwardzonych oraz z wyłņczeniem inwestycji 
celu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej.. 
 
§ 43. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 44. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 45. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Nie okreŌla siň – nie dotyczy 

§ 46. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

Zakazuje siň tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i użytkowania terenów. 

§ 47. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 48. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 8 
Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ V 

Przepisy Szczegółowe – Dąbrowa, działka nr 
148/2 

Rozdział I 
Tereny Da-2ML, Da-3ML, Da-4ML 

§ 49. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
letniskowej. 

§ 50. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 51. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 52. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 53. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 10%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 80%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, z zastrzeżeniem 
pkt. 5 i 6, 

5) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu na tere-
nie Da-4ML w odległoŌci 8,0m od drogi 
powiatowej nr 4506P, 

6) dla działki położonej przy zachodniej grani-
cy terenu Da-2ML wyznacza siň nieprzekra-
czalnņ liniň zabudowy okreŌlonņ na rysun-
ku planu, w odległoŌci 6m od linii rozgrani-
czajņcej tereny o różnym przeznaczeniu, 
z uwzglňdnieniem zakazu zabudowy obsza-
ru leżņcego w pasie ochronnym przebiega-
jņcej przez działkň napowietrznej linii elek-
troenergetycznej, zgodnie z zapisami par. 
22, ust. 2, pkt. 3, 

7) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem letniskowym na jednej 
działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków letni-
skowych dwukondygnacyjnych, w tym 
poddasze użytkowe, 

3) zakazuje siň wykonywania podpiwniczeŊ, 
4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 

wysokoŌci budynków wynoszņcej 8,00m, 
5) nakazuje siň krycie budynków dachami 

stromymi dwuspadowymi o obowiņzujņcej 
poziomej kalenicy i kņcie nachylenia połaci 
dachowej od 35º do 45º, 

6) zakazuje siň stosowania okapów dachu o 
wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 
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7) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

8) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m, 

9) nakazuje siň sytuowanie poziomu podłogi 
parteru budynku letniskowego na wysoko-
Ōci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

10) zakazuje siň budowy wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków, 
 
§ 54. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 55. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 56. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 57. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 58. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 59. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów wymagajņcych prze-
kształceŊ lub rekultywacji, granic terenów pod 
budowň obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10, ust. 2, pkt. 8 Ustawy, granic pomników 
zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograni-
czeŊ dotyczņcych prowadzenia na ich terenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej, okreŌlonych w ustawie 
z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady. 
 

§ 60. Granice terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, obszarów rehabilitacji 
istniejņcej zabudowy i infrastruktury technicznej 

Ustala siň, że przedmiotowy teren stanowi ob-
szar rekreacyjno-wypoczynkowy 

Rozdział II 
Teren Da-1E 

§ 61. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja infrastruk-
turalna dla infrastruktury elektroenergetycznej. 

§ 62. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 63. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 64. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 65. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 40%, 

2) nie ustala siň minimalnego wskaźnika po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

3) dopuszcza siň budowň ogrodzenia, lecz je-
dynie jeŌli ogrodzenie to służy zabezpie-
czeniu mienia lub zapewnieniu bezpieczeŊ-
stwa, a założone ogrodzenie zapewnia 
swobodny dostňp służb gestora sieci oraz 
służb naprawczych, 

4) zakazuje siň nasadzania zieleni wysokiego 
i Ōredniego piňtra w odległoŌciach okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych a także przez 
gestorów sieci. 

2. Dopuszcza siň budowň jedynie takich bu-
dynków, w tym budynków tymczasowych i niepo-
wiņzanych trwale z gruntem, które służņ jedynie 
realizacji obsługi infrastrukturalnej terenów i nie 
majņ pomieszczeŊ na pobyt stały ludzi. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje polegajņce na 

poprawie stanu technicznego oraz wymia-
nie elementów wyposażenia, 

3) zakazuje siň adaptacji, 
4) dopuszcza siň rozbudowň budynków skut-

kujņcņ zmianņ geometrii dachu lub zmianņ 
typologii czňŌci istniejņcej, 
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5) zakazuje siň nadbudowy budynków, 
6) podjňcie działaŊ polegajņcych na moderni-

zacji, adaptacji, rozbudowie i nadbudowie 
jest równoznaczne z koniecznoŌciņ dosto-
sowania tych elementów zagospodarowa-
nia i zabudowy, które objňto wymieniony-
mi działaniami, z zastrzeżeniem, że o ile 
przekroczone sņ wskaźniki ustalone w 
Uchwale, dopuszcza siň jedynie takie dzia-
łania, które nie zwiňkszņ różnicy miňdzy 
stanem faktycznym, a stanem ustalanym 
na podstawie przepisów Uchwały, z rów-
noczesnym obowiņzkiem dostosowania 
tych cech zagospodarowania i zabudowy, 
które sņ możliwe bez naruszenia dotych-
czasowego dozwolonego prawnie użytko-
wania, jeŌli jego profil nie ulega zmianie. 

 
§ 66. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 67. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 68. Szczególne warunki zagospodarowania tere-
nu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy 

1. Zasadnicze szczególne warunki zagospo-
darowania terenu oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy okreŌlono w przepi-
sach ogólnych. 

2. Zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-
ków, w tym budynków tymczasowych i niepowiņ-
zanych trwale z gruntem, o ile budynki te nie sņ 
służņ jedynie realizacji obsługi infrastrukturalnej 
terenów i nie majņ pomieszczeŊ na pobyt stały 
ludzi. 

3. Zakazuje siň budowy pozostałych obiektów 
budowlanych, z wyłņczeniem dróg i urzņdzeŊ dro-
gowych, sieci infrastruktury, z zastrzeżeniem, że 
dopuszcza siň poprzeczne w stosunku do ciņgów 
infrastruktury miejskiej prowadzenie drogi w miej-
scach i na warunkach uzgodnionych z gestorem 
sieci infrastruktury. 
 
§ 69. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej) 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Nakazuje siň obowiņzek uzgadniania 
wszelkich działaŊ zwiņzanych z zagospodarowa-
niem terenu i zabudowņ z właŌciwymi gestorami 
sieci infrastruktury. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň i budowň sieci in-
frastruktury takich, które nie kolidujņ z istniejņcymi 
sieciami infrastruktury. 

4. Dopuszcza siň jedynie budowň dróg służņ-
cych obsłudze ciņgów infrastrukturalnych. 

5. Zakazuje siň wyznaczania miejsc parkin-
gowych i postojowych. 
 
§ 70. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 71. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 72. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Teren Da-1KD-D 

§ 73. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 74. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 75. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 76. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 77. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
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2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 

3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 78. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 79. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 80. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 81. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 82. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

 

 

 

 

 

Rozdział IV 
Tereny Da-1KD-W, Da-2KD-W 

§ 83. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 84. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 85. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 86. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 87. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 88. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

 
§ 89. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

 
§ 90. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

 
§ 91. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 135 – 12884 – Poz. 2168 
 

§ 92. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ VI 

Przepisy Szczegółowe – Młyniska, działka nr 
334/3 i 334/4 

Rozdział I 
Tereny Ma-1ML, Ma-2ML, Ma-3ML 

§ 93. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
letniskowej. 

§ 94. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 95. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 96. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 97. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 10%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 80%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem letniskowym na jednej 
działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków letni-
skowych dwukondygnacyjnych, w tym 
poddasze użytkowe, 

3) zakazuje siň wykonywania podpiwniczeŊ, 
4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 

wysokoŌci budynków wynoszņcej 8,00m, 
5) nakazuje siň krycie budynków dachami 

stromymi dwuspadowymi o obowiņzujņcej 
poziomej kalenicy i kņcie nachylenia połaci 
dachowej od 35º do 45º, 

6) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

7) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

8) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m, 

9) zakazuje siň budowy wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych, 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
budynku letniskowego na wysokoŌci 0,5m 
powyżej poziomu terenu, 

11) nakazuje siň wprowadzenie rozwiņzaŊ kon-
strukcyjnych i budowlanych zapewniajņ-
cych bezpieczeŊstwo na wypadek powodzi, 
co w szczególnoŌci dotyczy zapewnienia 
stabilnoŌci konstrukcji z uwzglňdnieniem 
obciņżeŊ wynikajņcych z zalania falņ po-
wodziowņ i utrzymywania siň stanu powo-
dziowego, analogicznie struktury funda-
mentów i czňŌci nadziemnej, instalacji sani-
tarnej i elektrycznej. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 98. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 99. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 
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OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 100. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 101. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 102. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 103. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów wymagajņcych prze-
kształceŊ lub rekultywacji, granic terenów pod 
budowň obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10, ust. 2, pkt. 8 Ustawy, granic pomników 
zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograni-
czeŊ dotyczņcych prowadzenia na ich terenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej, okreŌlonych w ustawie 
z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady. 
 
§ 104. Granice terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, obszarów rehabilitacji 
istniejņcej zabudowy i infrastruktury technicznej 

Ustala siň, że przedmiotowy teren stanowi ob-
szar rekreacyjno-wypoczynkowy. 

 

Rozdział II 
Teren Ma-1RM 

§ 105. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
zagrodowej, zwanej również siedliskowņ. 

§ 106. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 107. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 108. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 109. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) nie wyznacza siň obowiņzujņcych linii za-
budowy, 

4) nie wyznacza siň nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň na jednej działce, zabudowň 

nie wiňcej niż jednym budynkiem mieszka-
niowym jednorodzinnym, budynkami za-
grodowymi, to jest zwiņzanymi z realizacjņ 
produkcji rolnej i budynkami gospodar-
czymi, w tym pełniņcymi funkcjň garażu. 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) dopuszcza siň budowň budynków zwiņza-
nych z produkcjņ rolnņ dwukondygnacyj-
nych, w tym poddasze użytkowe, 

4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków wynoszņcej 9,00m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) nakazuje siň krycie budynków zagrodo-
wych dachami stromymi o kņcie nachyle-
nia połaci dachowej od 25º do 45º, obowiņ-
zujņcej poziomej kalenicy i jednej z niżej 
wymienionych rodzajów geometrii: dach 
dwuspadowy prosty symetryczny, dach 
dwuspadowy z naczółkami symetryczny, 

7) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

8) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

9) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m, 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

11) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 
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3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 110. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 111. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 112. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 113. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 114. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 115. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Tereny Ma-1ZL, Ma-2ZL 

§ 116. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lasu. 

§ 117. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 118. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 119. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 120. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2. W ramach zabudowy zakazuje siň budowy 

jakichkolwiek obiektów budowlanych, w tym bu-
dynków tymczasowych i niepowiņzanych trwale 
z gruntem, z wyłņczeniem dróg nieutwardzonych 
i chodników jako nawierzchni utwardzonych lub 
nieutwardzonych oraz z wyłņczeniem inwestycji 
celu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej.. 
 
§ 121. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 122. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 123. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Nie okreŌla siň – nie dotyczy 

§ 124. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

1. Zakazuje siň tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i użytkowania terenów. 
§ 125. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 126. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział IV 
Teren Ma-1RI/ZP 

§ 127. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 135 – 12887 – Poz. 2168 
 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa 
oraz funkcja zieleni urzņdzonej, w szczególnoŌci 
parków, skwerów i innych obszarów z uporzņdko-
wanņ kompozycyjnie zieleniņ, 

§ 128. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 129. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 130. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 131. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

3) nakazuje siň pozostawienie terenu jako 
ogólnodostňpnego, bez możliwoŌci jego 
grodzenia, z zastrzeżeniem pkt. 4, 

4) teren, o jakim mowa w pkt. 3, należy zago-
spodarowań w sposób zapewniajņcy funk-
cjonowanie naturalnego ciņgu ekologicz-
nego, bňdņcego buforem pomiňdzy tere-
nami przeznaczonymi pod zainwestowanie, 
a przebiegajņcņ poza obszarem planu, przy 
jego południowej granicy, rzekņ Teleszyna 
ŋrodkowa, stanowiņcņ regionalny korytarz 
ekologiczny doliny rzecznej, 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych 
i niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

§ 132. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 133. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 134. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego, a także przez 
układ dróg wewnňtrznych i dojazdowych. 
 
§ 135. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 136. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 137. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział V 
Teren Ma-1KD-D 

§ 138. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 139. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 140. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 141. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 142. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
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2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 

3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 143. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 144. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 145. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 146. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 147. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział VI 
Teren Ma-1KD-W 

§ 148. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 149. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 150. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 151. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 152. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 153. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 154. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 155. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 156. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 157. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 
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DZIAŁ VII 
Przepisy Szczegółowe – Młyniska, działka nr 335 

 

Rozdział I 
Tereny Ma-4ML, Ma-5ML, Ma-6ML 

§ 158. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
letniskowej. 

§ 159. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 160. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 161. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 162. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 10%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 80%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem letniskowym na jednej 
działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków letni-
skowych dwukondygnacyjnych, w tym 
poddasze użytkowe, 

3) zakazuje siň wykonywania podpiwniczeŊ, 
4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 

wysokoŌci budynków wynoszņcej 8,00m, 
5) nakazuje siň krycie budynków dachami 

stromymi dwuspadowymi o obowiņzujņcej 
poziomej kalenicy i kņcie nachylenia połaci 
dachowej od 35º do 45º, 

6) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

7) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

8) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m, 

9) zakazuje siň budowy wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych. 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
budynku letniskowego na wysokoŌci 0,5m 
powyżej poziomu terenu, 

11) nakazuje siň wprowadzenie rozwiņzaŊ kon-
strukcyjnych i budowlanych zapewniajņ-
cych bezpieczeŊstwo na wypadek powodzi, 
co w szczególnoŌci dotyczy zapewnienia 
stabilnoŌci konstrukcji z uwzglňdnieniem 
obciņżeŊ wynikajņcych z zalania falņ po-
wodziowņ i utrzymywania siň stanu powo-
dziowego, analogicznie struktury funda-
mentów i czňŌci nadziemnej, instalacji sani-
tarnej i elektrycznej 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 163. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 164. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 165. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 166. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 167. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 
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§ 168. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów wymagajņcych prze-
kształceŊ lub rekultywacji, granic terenów pod 
budowň obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10, ust. 2, pkt. 8 Ustawy, granic pomników 
zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograni-
czeŊ dotyczņcych prowadzenia na ich terenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej, okreŌlonych w ustawie 
z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady. 
 
§ 169. Granice terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, obszarów rehabilitacji 
istniejņcej zabudowy i infrastruktury technicznej 

Ustala siň, że przedmiotowy teren stanowi ob-
szar rekreacyjno-wypoczynkowy. 

Rozdział II 
Teren Ma-2RM 

§ 170. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
zagrodowej, zwanej również siedliskowņ. 

§ 171. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 172. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 173. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 174. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 20m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 

1) dopuszcza siň na jednej działce, zabudowň 
nie wiňcej niż jednym budynkiem mieszka-
niowym jednorodzinnym, budynkami za-
grodowymi, to jest zwiņzanymi z realizacjņ 
produkcji rolnej i budynkami gospodar-
czymi, w tym pełniņcymi funkcjň garażu, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) dopuszcza siň budowň budynków zwiņza-
nych z produkcjņ rolnņ dwukondygnacyj-
nych, w tym poddasze użytkowe, 

4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków wynoszņcej 9,00m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) nakazuje siň krycie budynków zagrodo-
wych dachami stromymi o kņcie nachyle-
nia połaci dachowej od 25º do 45º, obowiņ-
zujņcej poziomej kalenicy i jednej z niżej 
wymienionych rodzajów geometrii: dach 
dwuspadowy prosty symetryczny, dach 
dwuspadowy z naczółkami symetryczny, 

7) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

8) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

9) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

11) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 175. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 
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§ 176. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 177. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

 
§ 178. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 179. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 180. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Teren Ma-2RI/ZP 

§ 181. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa 
oraz funkcja zieleni urzņdzonej, w szczególnoŌci 
parków, skwerów i innych obszarów z uporzņdko-
wanņ kompozycyjnie zieleniņ, 

§ 182. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 183. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 184. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 185. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

3) nakazuje siň pozostawienie terenu jako 
ogólnodostňpnego, bez możliwoŌci jego 
grodzenia, z zastrzeżeniem pkt. 4, 

4) teren, o jakim mowa w pkt. 3, należy zago-
spodarowań w sposób zapewniajņcy funk-
cjonowanie naturalnego ciņgu ekologicz-
nego, bňdņcego buforem pomiňdzy tere-
nami przeznaczonymi pod zainwestowanie, 
a przebiegajņcņ poza obszarem planu, przy 
jego południowej granicy, rzekņ Teleszyna 
ŋrodkowa, stanowiņcņ regionalny korytarz 
ekologiczny doliny rzecznej, 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych 
i niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 186. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 187. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 188. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego, a także przez 
układ dróg wewnňtrznych i dojazdowych. 
 
§ 189. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 190. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 191. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
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zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział IV 
Tereny Ma-2KD-D, Ma-3KD-D 

§ 192. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 193. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 194. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 195. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 196. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 

§ 197. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 198. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego na terenie Ma-2KD-D w powiņza-
niu z sņsiadujņcym terenem komunikacji i trans-
portu drogowego, położonym poza obszarem 
opracowania, gdy zagospodarowanie takie reali-
zowane bňdzie równoczeŌnie i skutkuje łņcznņ 
realizacjņ ustaleŊ Uchwały i jej wymogów dla dróg 
publicznych o kategorii wskazanej w niniejszej 
Uchwale. 
 
§ 199. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 200. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 201. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 8 
Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział V 
Tereny Ma-2KD-W 

§ 202. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 203. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 204. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 205. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 206. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
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zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 207. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 208. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 209. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 210. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 211. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ VIII 

Przepisy Szczegółowe – Młyniska, działka nr 
366/1, 366/2 i 367 

Rozdział I 
Tereny Ma-7ML, Ma-8ML, Ma-9ML 

§ 212. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
letniskowej. 

§ 213. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 214. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 215. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 216. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 10%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 80%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem letniskowym na jednej 
działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków letni-
skowych dwukondygnacyjnych, w tym 
poddasze użytkowe, 

3) zakazuje siň wykonywania podpiwniczeŊ, 
4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 

wysokoŌci budynków wynoszņcej 8,00m, 
5) nakazuje siň krycie budynków dachami 

stromymi dwuspadowymi o obowiņzujņcej 
poziomej kalenicy i kņcie nachylenia połaci 
dachowej od 35º do 45º, 

6) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

7) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

8) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m, 
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9) zakazuje siň budowy wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych. 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
budynku letniskowego na wysokoŌci 0,5m 
powyżej poziomu terenu, 

11) nakazuje siň wprowadzenie rozwiņzaŊ kon-
strukcyjnych i budowlanych zapewniajņ-
cych bezpieczeŊstwo na wypadek powodzi, 
co w szczególnoŌci dotyczy zapewnienia 
stabilnoŌci konstrukcji z uwzglňdnieniem 
obciņżeŊ wynikajņcych z zalania falņ po-
wodziowņ i utrzymywania siň stanu powo-
dziowego, analogicznie struktury funda-
mentów i czňŌci nadziemnej, instalacji sani-
tarnej i elektrycznej. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 

§ 217. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 218. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 219. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenów, poprzez układ dróg we-
wnňtrznych i dojazdowych, realizowanņ na zasa-
dzie służebnoŌci gruntowej na podstawie Aktu 
Notarialnego Repertorium A: 4051/2007 z dnia 10 
lipca 2007 roku, na podstawie przepisów odrňb-
nych. 
 
§ 220. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 221. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 222. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów wymagajņcych prze-
kształceŊ lub rekultywacji, granic terenów pod 

budowň obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10, ust. 2, pkt. 8 Ustawy, granic pomników 
zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograni-
czeŊ dotyczņcych prowadzenia na ich terenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej, okreŌlonych w ustawie 
z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady. 
 
§ 223. Granice terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, obszarów rehabilitacji 
istniejņcej zabudowy i infrastruktury technicznej 

Ustala siň, że przedmiotowy teren stanowi ob-
szar rekreacyjno-wypoczynkowy. 

 

Rozdział II 
Tereny Ma-3RI/ZP, Ma-4RI/ZP 

§ 224. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa 
oraz funkcja zieleni urzņdzonej, w szczególnoŌci 
parków, skwerów i innych obszarów z uporzņdko-
wanņ kompozycyjnie zieleniņ, 

§ 225. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 226. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 227. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 228. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

3) nakazuje siň pozostawienie terenów jako 
ogólnodostňpnych, bez możliwoŌci ich 
grodzenia, z zastrzeżeniem pkt. 4, 

4) tereny, o jakich mowa w pkt. 3, należy za-
gospodarowań w sposób zapewniajņcy 
funkcjonowanie naturalnego ciņgu ekolo-
gicznego, bňdņcego buforem pomiňdzy te-
renami przeznaczonymi pod zainwestowa-
nie, a przebiegajņcņ poza obszarem planu, 
przy jego południowej granicy, rzekņ Tele-
szyna ŋrodkowa, stanowiņcņ regionalny 
korytarz ekologiczny doliny rzecznej, 
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2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych 
i niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 229. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 230. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 231. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego, a także przez 
układ dróg wewnňtrznych i dojazdowych. 
 
§ 232. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 233. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 234. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Tereny Ma-3KD-W, Ma-4KD-W 

§ 235. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 236. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 237. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 238. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 239. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 240. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 241. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 242. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 243. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 244. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
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oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ IX 

Przepisy Szczegółowe – Zimotki, działka nr 615/3, 
617/5, 614/3, 616/5 

Rozdział I 
Tereny Zi-1ML, Zi-2ML 

§ 245. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
letniskowej. 

§ 246. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 247. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 248. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 249. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 10%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 80%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem letniskowym na jednej 
działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków letni-
skowych dwukondygnacyjnych, w tym 
poddasze użytkowe, 

3) zakazuje siň wykonywania podpiwniczeŊ, 
4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 

wysokoŌci budynków wynoszņcej 8,00m, 

5) nakazuje siň krycie budynków dachami 
stromymi dwuspadowymi o obowiņzujņcej 
poziomej kalenicy i kņcie nachylenia połaci 
dachowej od 35º do 45º, 

6) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

7) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

8) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m, 

9) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
budynku letniskowego na wysokoŌci od 
0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej poziomu 
terenu, 

10) zakazuje siň budowy wolnostojņcych bu-
dynków gospodarczych. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 250. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 251. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 252. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 253. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 254. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 255. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów wymagajņcych prze-
kształceŊ lub rekultywacji, granic terenów pod 
budowň obiektów handlowych, o których mowa 
w art. 10, ust. 2, pkt. 8 Ustawy, granic pomników 
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zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograni-
czeŊ dotyczņcych prowadzenia na ich terenie dzia-
łalnoŌci gospodarczej, okreŌlonych w ustawie 
z dnia 7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych 
hitlerowskich obozów zagłady. 
 
§ 256. Granice terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, obszarów rehabilitacji 
istniejņcej zabudowy i infrastruktury technicznej 

Ustala siň, że przedmiotowy teren stanowi ob-
szar rekreacyjno-wypoczynkowy. 

Rozdział II 
Teren Zi-1KD-W 

§ 257. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 258. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 259. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 260. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 261. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 262. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 263. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 264. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 265. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 266. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ X 

Przepisy Końcowe 

§ 267. Opłaty z tytułu art. 36, ust. 4 Ustawy 

Zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, 
z późniejszymi zmianami) ustala siň stawki służņce 
naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieru-
chomoŌci na podstawie niniejszej uchwały: 

- dla terenu zabudowy letniskowej (ML) 
w wysokoŌci 30%, 

- dla terenu zabudowy zagrodowej, zwanej 
również siedliskowņ (RM) w wysokoŌci 
0 %, 

- dla terenu lasów i zadrzewieŊ (ZL) 
w wysokoŌci 15 %, 

- dla terenu urzņdzeŊ polowych obsługujņ-
cych uprawy polowe, w tym urzņdzeŊ me-
lioracyjnych i ich obsługi oraz terenu ziele-
ni urzņdzonej, w szczególnoŌci parków, 
skwerów i innych obszarów z uporzņdko-
wanņ kompozycyjnie zieleniņ (RI/ZP) w wy-
sokoŌci 0 %, 

- dla terenu infrastruktury – urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych (E) w wysokoŌci 30 %, 

- dla terenu komunikacji i transportu drogo-
wego, wyznaczonego dla drogi o klasie D 
(KD-D) w wysokoŌci 0 %, - dla terenu ko-
munikacji i transportu drogowego, wyzna-
czonego dla drogi wewnňtrznej, niebňdņcej 
drogņ publicznņ (KD-W) w wysokoŌci 15 %. 

 
§ 268. Podmiot wykonujņcy Uchwałň 



Dziennik Urzňdowy 
Województwa Wielkopolskiego Nr 135 – 12898 – Poz. 2168 
 

Wykonanie Uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Przykona. 

§ 269. Termin obowiņzywania przepisów Uchwały 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego. 

 
 Przewodniczņcy  

Rady Gminy  
(-) Czesław Witczak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr 0007.39.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 0007.39.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 0007.39.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr 0007.39.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 5 
do uchwały nr 0007.39.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 6 
do uchwały nr 0007.39.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 7 
do uchwały nr 0007.39.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU. 

 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym podejmuje siň 
rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu w odniesieniu do obszaru objňtego 
Uchwałņ: 

1. Do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przykona dla działek położonych w miej-
scowoŌci Dņbrowa, Młyniska i Zimotki 
wyłożonego do publicznego wglņdu w 
dniach od 16 grudnia 2010r. do 17 stycz-
nia 2011r. wraz z prognozņ oddziaływania 
na Ōrodowisko wniesiono w ustalonym 
terminie do dnia 4 lutego 2011r. dwie 
uwagi zgodnie z wykazem uwag stano-
wiņcym integralnņ czňŌń dokumentacji 
formalno-prawnej prac planistycznych. 

2. Przyjmuje siň nastňpujņcy sposób rozpa-
trzenia zgłoszonych uwag: 

2.1. Uwaga zgłoszona przez:  Kaczocha Iwona 
 Młyniska 6   62- 731 Przykona 
1) treŌń uwagi: Zlikwidowanie drogi Ma-1KD-W 
biegnņcej bezpoŌrednio przy budynku nr 21 i roz-
poczňcie podziału terenu  w odległoŌci 15m od 
w/w budynku, czňŌń terenu nie zgłoszona do po-
działu to tereny zabudowy zagrodowej. 
 rozstrzygniňcie: uwaga uwzglňdniona  
– wprowadzono wnioskowane zmiany. 
2) treŌń uwagi: Uwzglňdnienie do podziału na 
działki letniskowe terenu Ma-1ZB, czňŌń ta poro-
Ōniňta jest młodymi drzewkami „samosiejkami” 
których wiek nie przekracza 7 lat. Nadmieniam 
również że w rejestrze gruntów jak również na 
mapkach znajdujņcych siň w PODGiK grunt ten w 
całoŌci figuruje jako ziemia rolnicza. 
 rozstrzygniňcie: uwaga uwzglňdniona  
– wprowadzono wnioskowane zmiany. 
2.2. Uwaga zgłoszona przez: Jacuszczak Jan 
Kaczki ŋrednie 63/1 
62-700 Turek 

1) treŌń uwagi: Likwidacja drogi Ma-2KD-W, która 
przez nieuwagň projektanta została poprowadzona 
przez ogrodzonņ płotem stałym posesjň. 
rozstrzygniňcie: uwaga uwzglňdniona – wprowa-
dzono wnioskowane zmiany. 
2) treŌń uwagi: Powiňkszenie posesji Ma-2RM do 
rzeczywistych wymiarów wytyczonych stałym 
ogrodzeniem wykonanym przed kilku laty. 
rozstrzygniňcie: uwaga uwzglňdniona – wprowa-
dzono wnioskowane zmiany. 
3) treŌń uwagi: Odstņpienie od poszerzenia istnie-
jņcej drogi gminnej o szerokoŌci 6m o drogň Ma-
2KD-D. Poszerzenie tej drogi obok mojej posesji 
spowodowałoby koniecznoŌń zniszczenia muro-
wanego opłotowania oraz rosnņcych obok kilku-
nastoletnich drzew w iloŌci 22 drzew w wieku 15-
20 lat. 
rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona – zapisy 
studium ustalajņ minimalnņ szerokoŌń dróg w 
liniach rozgraniczjņcych na 10m. 
4) treŌń uwagi: Przesuniňcie drogi 3KD-D w kierun-
ku rzeki Teleszyna do granicy działki 334/3. 
rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona – droga 
oznaczona symbolem Ma-3KD-D (aktualne ozna-
kowanie Ma-1KD-D) stanowi przedłużenie układu 
komunikacyjnego z działki 334/4. Przesuniňcie 
drogi spowodowałoby przerwanie ciņgu komuni-
kacyjnego.                               
5) treŌń uwagi: Pozostawienie dróg wewnňtrznych 
o szerokoŌci 5m jak przewidujņ normy , gdyż drogi 
o szerokoŌci 10m na tak wņskich działkach sņ eko-
nomicznie nieuzasadnione . 
rozstrzygniňcie: uwaga nieuwzglňdniona – zapisy 
w studium ustalajņ minimalnņ szerokoŌń dróg w 
liniach rozgraniczajņcych na 10m. Odpowiednia 
szerokoŌń pasa drogowego pozwoli w przyszłoŌci 
realizowań inwestycje zwiņzane z budowņ infra-
struktury technicznej, tj.dróg, sieci wodociņgowej, 
kanalizacji sanitarnej.  
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Załņcznik nr 8 
do uchwały nr 0007.39.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ W SPRAWIE ZA-

SAD ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1, ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym podejmuje siň 
rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realizacji zapi-
sanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadaŊ własnych gmi-
ny oraz w sprawie zasad ich finansowania w od-
niesieniu do obszaru objňtego Uchwałņ: 

1. Tereny objňte miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego sņ w stanie 
istniejņcym terenami niezabudowanymi 
za wyjņtkiem istniejņcej zabudowy siedli-
skowej wystňpujņcej na czňŌci działki nr 
334/4 i czňŌci działki nr 335 w miejscowo-
Ōci Młyniska. 

2. Tereny objňte miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego sņ w stanie 
istniejņcym w znacznym stopniu niewy-
posażone w sieci infrastruktury technicz-
nej, co nie jest wystarczajņce dla realizacji 
pełnego, przewidzianego planem zago-
spodarowania. 

3. W zwiņzku z uchwaleniem zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Przykona dla działek 
położonych w miejscowoŌci Dņbrowa, 
Młyniska i Zimotki wystňpuje koniecznoŌń 
realizacji nowych sieci i urzņdzeŊ systemu 
wodociņgowego, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej, energetycznej i gazociņgowej 
a także dróg publicznych. 

4. Inwestycje, o których mowa w ustňpie 3 
realizowane bňdņ przez administratora 
sieci ze Ōrodków komunalnych. 

5. W zwiņzku z uchwaleniem zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Przykona dla działek 
położonych w miejscowoŌci Dņbrowa, 
Młyniska i Zimotki wystňpuje koniecznoŌń 
realizacji nowych dróg wewnňtrznych. 

6. Inwestycje, o których mowa w ustňpie 5 
realizowane bňdņ przez, oraz ze Ōrodków 
inwestora. 

7. Przewiduje siň w odniesieniu do dróg pu-
blicznych realizacjň układu drogowego 
niezbňdnego dla prawidłowego funkcjo-
nowania obszarów objňtych opracowa-
niem. 

8. Przewiduje siň w odniesieniu do dróg 
wewnňtrznych realizacjň układu drogo-
wego niezbňdnego dla prawidłowego 
funkcjonowania obszarów objňtych opra-
cowaniem. 

9. Inwestycje, o których mowa w ustňpie 7 
realizowane bňdņ przez administratora 
sieci ze Ōrodków komunalnych, z zastrze-
żeniem, że realizacja ta nie obejmie reali-
zacji infrastruktury komunikacyjnej i 
transportu drogowego, jeŌli powstanie tej 
infrastruktury bňdzie zainicjowane wsku-
tek inwestycji niedrogowej. 

10. Tryb realizacji inwestycji, o których mowa 
w ust. 3 i ust. 7, okreŌlony zostanie w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym. W Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym uwzglňdnio-
ne zostanņ terminy realizacji zadaŊ wła-
snych Samorzņdu w kontekŌcie strategii 
rozwoju, priorytetów i możliwoŌci budże-
towych Gminy. 

11. Na terenach objňtych w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczeniem na cele inwestycji gmin-
nych zostanie zrealizowany wykup na 
rzecz Gminy. Przejmowanie gruntów na 
cele realizacji zadaŊ publicznych odbywań 
siň bňdzie w terminach okreŌlonych w 
Strategii Rozwoju, Wieloletnim Planie In-
westycyjnym i według możliwoŌci budże-
towych Gminy. 
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