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 mie–scowo`ć , data       czytelny podpis 

 

Lista zaJączni—ów: 
1. Fa—tury, rachun—i za usunięcie azbestuŁ  
2. O`wiadczenie wy—onawcy o ”rawidJowym wy—onaniu ”rac oraz o oczyszczeniu terenu z ”yJu azbe-

stowego. 

3. Karta ”rze—azania od”adu wg wzoru stanowiącego zaJączni— nr 4 do roz”orządzenia Ministra _rodo-

wis—a z dnia 14 lutego 2006 rŁ w s”rawie wzorów do—umentów stosowanych na ”otrzeby ewidencji odpa-

dów (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213). 

 

 

 

*ł Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwaJą Nr 16ł61ł2009 z dnia 17 czerwca 2009 r. 

orzekJo niewawno`ć zaJącznika nr 2. 
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UCHWAIA NR XXXVIł203/2009 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEtŚźIś 

 

z dnia 28 maja 2009 r. 

 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice  

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337,  

z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218,  

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 ustawy 

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

darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 

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

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

z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  

z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 

Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) oraz  

w związ—u z uchwaJą Nr XIX/80/2004 Rady Miej-

s—ie– w U–eudzie z dnia 30 marca 2004 r. w spra-

wie przystą”ienia do s”orządzenia miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w granicach administracyjnych wsi Niezdrowice, 

po stwierdzeniu zgodno`ci ”ro–e—tu ”lanu ze Stu-

dium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowa-
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nia przestrzennego Gminy Ujazd po zmianach, 

zatwierdzonym uchwaJą Nr XXV/150/2008 Rady 

Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 12 wrze`nia 2008 rŁ 
Rada Mie–s—a w U–eudzie uchwala, co nastę”u–e: 

 

ŚziaJ I 
Przepisy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego terenu w granicach admi-

nistracyjnych wsi Niezdrowice, zwany dalej pla-

nem. 

2. Powierzchnia obszaru ob–ętego ”lanem wy-

nosi 505,59 ha. 

3. ź obszaru ob–ętego ”lanem wyJącza się teren 

linii —ole–owe– oznaczone– symbolem KK (dziaJ—a  
nr ewid. 654 o powierzchni 4,3500 ha), stano-

wiący teren zam—nięty w rozumieniu ”rze”isów 
odrębnych, dla —tórego ”lan nie zawiera ustaleLŁ 

4. Celem ”lanu –est ”o”rawa warun—ów wycia  
i ”rowadzenia dziaJalno`ci gos”odarcze– oraz –a—o-

`ci `rodowiska poprzez: 

 1)  ”o”rawę Jadu ”rzestrzennego oraz regulac–ę 
fun—c–i i s”osobów zagos”odarowania mogących 

wywoJywać —onfli—ty ”rzestrzenne; 
 2)  wyznaczenie nowych terenów ”rzeznaczo-

nych ”od zabudowę miesz—aniową; 
 3)  wyznaczenie terenów dla realizac–i inwe-

styc–i z za—resu usJug i ”rodu—c–i; 
 4)  regulac–ę istnie–ących i wyznaczenie ”rze-

biegu nowych dróg; 
 5)  o—re`lenie zasad ochrony zasobów `rodo-

wiska i przyrody; 

 6)  ochronę bez”ieczeLstwa ludno`ci i mienia 
”rzed zagroweniamiŁ 

5. Przedmiotem planu miejscowego jest ustalenie: 

 1)  ”rzeznaczenia terenów oraz linii rozgrani-

cza–ących tereny o równym ”rzeznaczeniu i rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

 2)  zasad ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego; 

 3)  zasad ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i —ra-

jobrazu kulturowego; 

 4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

byt—ów oraz dóbr —ultury ws”óJczesne–; 
 5)  wymagaL wyni—a–ących z ”otrzeb —sztaJ-

towania przestrzeni publicznych; 

 6)  ”arametrów i ws—auni—ów —sztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linii zabudowy, gabarytów obie—tów i ws—auni—ów 
intensywno`ci zabudowy; 

 7)  granic i s”osobów zagos”odarowania tere-

nów lub obie—tów ”odlega–ących ochronie, ustalo-

nych na ”odstawie ”rze”isów odrębnych; 
 8)  szczegóJowych zasad scalania i ”odziaJu 

nieruchomo`ci ob–ętych ”lanem; 
 9)  szczególnych warun—ów zagos”odarowania 

terenów oraz ograniczeL w ich uwyt—owaniu, w tym 
zakazu zabudowy; 

 10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —omuni—ac–i i infrastru—tury technicznej; 

 11)  s”osobów tymczasowego zagos”odaro-

wania, urządzania i uwyt—owania terenów; 
 12)  stawek procentowych, na podstawie któ-

rych ustala się o”Jatę związaną ze wzrostem war-

to`ci nieruchomo`ciŁ 
 

§ 2Ł1Ł Integralną czę`ć ninie–sze– uchwaJy sta-

nowią zaJączni—i: 
 1)  zaJączni— nr 1 ｦ rysunek planu w skali  

1 : 2000, s”orządzony z wy—orzystaniem urzędo-

wych kopii mapy zasadniczej oraz mapy ewiden-

cyjnej w skali 1 : 1000; 

 2)  zaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie Rady Miej-

skiej w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu 

planu; 

 3)  zaJączni— nr 3 ｦ rozstrzygnięcie Rady Miej-

skiej w sprawie sposobu realizacji i zasadach fi-

nansowania zapisanych w planie inwestycji z za-

—resu infrastru—tury techniczne–, nalewących do 
zadaL wJasnych gminyŁ 

 

§ 3Ł1Ł Obowiązu–ącymi ustaleniami zawartymi 
na rysun—u ”lanu są: 

 1)  granice obszaru opracowania planu; 

 2)  linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia, `ci`le o—re`lone; 
 3)  linie zabudowy; 

 4)  ”rzeznaczenie terenu, o—re`lone kolorem 

oraz symbolem literowym i numerem; 

 5)  pasy zieleni zwartej oraz szpalery drzew - 

ustanowione planem; 

 6)  strefa ochrony —onserwators—ie– ty”u ｭBｬ 
ustanowiona planem; 

 7)  oznaczenia wyni—a–ące z ”rze”isów odręb-

nych, w tym: stanowiska archeologiczne, zabytki, 

strefa ochrony waJów, granica terenu zam—nięte-

go. 

2. PozostaJe, niewymienione w ustŁ 1, elemen-

ty rysun—u ma–ą chara—ter informacy–nyŁ 
3. Linie rozgranicza–ące wyznacza–ą w s”osób 

`cisJy granice obszarów zwanych w dalsze– czę`ci 
jednostkami terenowymi.  

4. Ustalenia ”lanu formuJowane są na dwóch 
”oziomach: ogólnym i szczegóJowymŁ Ustalenia 
ogólne obowiązu–ą na caJym obszarze ob–ętym 
”lanemŁ Ustalenia szczegóJowe obowiązu–ą w gra-

nicach danej jednostki terenowej. 

 

§ 4Ł1Ł Symbole literowe i cyfrowe zastosowa-

ne w ”lanie dla o—re`lenia ”rzeznaczenia i zasad 
zagospodarowania terenów oznacza–ą:  

 1)  symbole literowe o—re`la–ące ”rzeznaczenie 

podstawowe danej jednostki terenowej: 
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MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowe– –ednorodzinne– z usJugami, 

RM -  tereny zabudowy zagrodowej, 

U -  tereny zabudowy usJugowe–, 

UK -  tereny usJug —ultury i —ultu religi–nego, 

UI -  teren usJug innych- remiza strawy ”owarne–, 

US -  tereny usJug s”ortu, 

PP -  tereny zabudowy produkcy–ne–, s—Jadów oraz rzemiosJa 

RU -  tereny o`rod—ów ”rodu—c–i rolne– ｦ ro`linne– i zwierzęce–, 

KD -  tereny dróg i ulic ”ublicznych, w tym: 
KD-Z ｦ droga zbiorcza oraz ulica w ciągu drogi ”owiatowe– —lasy zbiorcze–, 
KD-L ｦ droga lo—alna oraz ulica w ciągu drogi klasy lokalnej, 

KD-D ｦ drogi i ulice gminne klasy dojazdowej, 

KPJ -  ciągi ”ieszo-jezdne, 

KDW -  tereny dróg wewnętrznych, 

KDR -  tereny dróg trans”ortu rolnego i le`nego, 

KK -  tereny komunikacji kolejowej ｦ teren zam—nięty, dla —tórego ”lan nie zawiera ustaleL  

K -  tereny infrastruktury technicznej ｦ ”om”ownie `cie—ów, 

W -  tereny infrastruktury technicznej ｦ pompownie wody, 

E -  tereny infrastruktury technicznej ｦ stacje transformatorowe, 

WS -  tereny `ródlądowych wód ”owierzchniowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, poto—i, —anaJy, 
rowy melioracyjne), 

R -  tereny gruntów rolnych, 

RO -  tereny sadów i ogrodów, 

RZ -  tereny trwaJych uwyt—ów zielonych, Ją— i ”astwis—, 

ZI -  tereny zieleni izolacyjnej, 

ZP -  tereny zieleni parkowej, 

ZLP -  teren ”ar—u le`nego 

ZL -  tereny lasów, 

ZL/KS -  tereny le`ne związane z obsJugą —omuni—ac–i  

 

 2)  oznaczenia cyfrowe ws—azu–ące na —ole–ny 
numer jednostki terenowej wydzielonej liniami roz-

granicza–ącymi w ramach danego przeznaczenia. 

2. Grunty przeznaczone w planie pod zabudo-

wę, do czasu realizac–i za”isów ”lanu i roz”oczęcia 

inwestyc–i, ”owinny być uwyt—owane w s”osób 
dotychczasowy. 

 

§ 5Ł1Ł O—re`lenia i nazwy uwyte w ”lanie ozna-

cza–ą: 
 1)  budowle rolnicze ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

budowle dla potrzeb rolnictwa i przechowalnictwa 

produ—tów rolnych, o —tórych mowa w ”rze”isach 
odrębnych;  

 2)  budynki gospodarskie ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć budyn—i niemiesz—alne w historycznie 
u—sztaJtowane– zabudowie zagrodowe–, —tóre nie 
”eJnią –uw swo–e– ”ierwotne– fun—c–i związanej  

z fun—c–ą rolniczą, n”Ł stodoJy; 
 3)  dziaJka budowlana ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć dziaJ—ę gruntu, —tóre– wiel—o`ć, cechy geo-

metryczne, dostę” do drogi ”ubliczne– oraz wy”o-

sawenie w urządzenia infrastru—tury techniczne– 
umowliwia–ą ”rawidJowe i racjonalne korzystanie  

z budyn—ów i urządzeL ”oJowonych na te– dziaJce; 
 4)  dziaJalno`ć nieuciąwliwa ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć dziaJalno`ć usJugową, rzemiosJa, ”roduk-

cy–ną lub s—Jadowo - magazynową stanowiącą 
”rzeznaczenie ”odstawowe lub uzu”eJnia–ące, 
—tóre– funkcjonowanie nie powoduje przekroczenia 

standardów emisy–nych i standardów –a—o`ci `ro-

dowis—a o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych,  
z wy—luczeniem ”rzedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych s”o-

rządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia 
na `rodowis—o –est wymagane na ”odstawie ”rze-

”isów odrębnych lub indywidualnych decyz–i ad-

ministracyjnych; 

 5)  linie zabudowy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linie regulacy–ne o—re`la–ące usytuowanie budyn-

—ów w odniesieniu do —rawędzi –ezdni lub linii roz-

granicza–ących i granic nieruchomo`ci: 
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 a)  linia nieprzekraczalna ｦ o—re`la–ąca minimalną 
odlegJo`ć budyn—ów i budowli od —rawędzi –ezdni lub 
linii rozgranicza–ących i granic nieruchomo`ci, 

 b)  linia obowiązu–ąca - linia wyznacza–ąca 
wymaganą (obowiąz—ową) odlegJo`ć budyn—ów  
o fun—c–i ”odstawowe– od ulicy (drogi), mierzoną 
do zasadnicze– frontowe– `ciany budyn—u lub,  
w przy”ad—u gdy `ciana ta nie –est równolegJa do 
linii rozgranicza–ące– ulicy, do na–bliwszego ”un—tu te– 
`ciany; linia ta –est –ednocze`nie nieprzekraczalną 
linią zabudowy dla budyn—ów towarzyszących, 

 c)  do”uszcza się ”rze—roczenie linii zabudowy 
o max. 0,8 m przez okapy i gzymsy budynku oraz 

przekroczenie o max. 1,3 m przez schody ze-

wnętrzne, ”ochylnie i ram”y, 
 d)  na obszarze jednostek terenowych przezna-

czonych ”od zabudowę, na —tórych nie wyznaczo-

no linii zabudowy, obowiązu–ą linie nie”rze—raczal-

ne wyni—a–ące z ”rze”isów odrębnych; 
 6)  przedsięwzięcia celu publicznego - nalewy 

”rzez to rozumieć cele ”ubliczne, o —tórych mowa 
w prze”isach odrębnych z za—resu gospodarki 

nieruchomo`ciami; 
 7)  przedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rzedsięwzięcia, o —tórych mowa w ”rze”isach 
odrębnych z za—resu ochrony `rodowis—a mogące 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o oraz 
mogące ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o –eweli obowiąze— s”orządzenia ra”ortu 
o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowis—o 
zostanie dla nich stwierdzony na podstawie prze-

”isów odrębnych lub indywidualnych decyz–i ad-

ministracyjnych; 

 8)  przepisy odrębne - nalewy ”rzez to rozumieć 
ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz Polskie 

Normy a—tualne w czasie realizac–i ustaleL ”lanu; 
 9)  przestrzeL publiczna ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć teren wydzielony liniami rozgranicza–ącymi, 

będący terenem ogólnodostę”nym, sJuwący ogóJowi 
s”oJeczno`ci w celu ”o”rawy –a—o`ci wycia ”o”rzez 
stworzenie ”rzestrzeni —onta—tów i —omunikacji; 

”rzeznaczony ”od ”lace ”ubliczne, ciągi ”iesze, 
`ciew—i rowerowe oraz tereny ”ar—ów i zieleni izola-

cyjnej; Do przestrzeni publicznej zalicza się równiew 
tereny sJuwące ogóJowi s”oJeczno`ci, o ograniczone– 
dostę”no`ci, w tym tereny usJug —ultury i —ultu reli-
gi–nego oraz usJug o`wiaty i s”ortu; 

 10)  przeznaczenie podstawowe ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ”rzeznaczenie o—re`lone w ”lanie 
symbolem literowym i cyfrowym, —tóre ”owinno 

”rzewawać na terenie ob–ętym inwestyc–ą oraz na 
rzecz —tórego nalewy rozstrzygać wszyst—ie ewen-

tualne konflikty przestrzenne; 

 11)  przeznaczenie uzupeJniające ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odsta-

wowe, dopuszczone do realizac–i –a—o uzu”eJnienie 

”rzeznaczenia ”odstawowego i niebędące z nim  

w —onfli—cie, —tóre nie mowe ”rzewawać na terenie 
ob–ętym inwestyc–ą; 

 12)  rysunek planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
ma”ę w s—ali 1 : 2000, stanowiąca —om”ilac–ę 
mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej pochodzących  

z zasobu geodezyjno - —artograficznego, na —tóre– 
oznaczono w formie graficznej ustalenia planu, 

stanowiąca zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJy; 
 13)  rzemiosJo - zawodowe wykonywanie dzia-

Jalno`ci gos”odarcze– ”rzez osobę fizyczną, z udzia-

Jem —walifi—owane– ”racy wJasne–, w imieniu wJa-

snym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu 

do 50 ”racowni—ów zwaną dale– rzemie`lnikiem. Do 

rzemiosJa nie zalicza się dziaJalno`ci: handlowe–, 
trans”ortowe–, usJug hotelars—ich, usJug `wiadczo-

nych w wy—onywaniu wolnych zawodów, usJug 
leczniczych oraz dziaJalno`ci wytwórcze– i usJugowe– 
artystów ”lasty—ów i fotografi—ów; 

 14)  szeroko`ć elewacji frontowej ｦ szero—o`ć 
elewac–i budyn—ów miesz—alnych, gos”odarczych, 
usJugowych i produkcyjnych zlokalizowanych w 

”ierwsze– linii zabudowy, —sztaJtu–ących ”ierze–ę 
ulicy, mierzona od strony ulicy lub drogi, z —tóre– 
odbywa się obsJuga terenu; 

 15)  usJugi nieuciąwliwe - nalewy ”rzez to ro-

zumieć dziaJalno`ć usJugową i rzemiosJa, stano-

wiącą ”rzeznaczenie ”odstawowe lub uzu”eJnia–ą-
ce, —tóre– fun—c–onowanie nie ”owodu–e ”rze—ro-

czenia standardów emisy–nych i standardów –a—o-

`ci `rodowis—a o—re`lonych w ”rze”isach odręb-

nych, z wy—luczeniem ”rzedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych 
s”orządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsię-
wzięcia na `rodowis—o –est wymagane na ”odsta-

wie ”rze”isów odrębnych lub indywidualnych de-

cyzji administracyjnych; 

 16)  usJugi publiczne ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć usJugi sJuwące realizac–i celów ”ublicznych  
z zakresu: administracji lokalnej i ponadlokalnej, 

o`wiaty, s”ortu, re—reac–i, zdrowia, o”ie—i s”o-

Jeczne–, —ultury, infrastru—tury technicznej; 

 17)  wskaunik intensywno`ci zabudowy ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć stosune— ”owierzchni za-

budowanej obiektami kubaturowymi do po-

wierzchni nieruchomo`ci, wyrawony w ”rocentach; 

 18)  zabudowa jednorodzinna ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć budyn—i wolnosto–ące, budyn—i w zabu-

dowie bliuniacze–, szeregowe– lub gru”owe– sJuwące 
zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wraz z to-

warzyszącymi budyn—ami garawowymi i gos”odar-

czymi; 

 19)  zabudowa zagrodowa ｧ nalewy ”rzez to 
rozumieć budyn—i miesz—alne, gos”odarcze i in-

wentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, 

hodowlanych lub ogrodniczych. 

2. PozostaJe o—re`lenia uwyte w ”lanie nalewy 
rozumieć zgodnie z ich znaczeniem zawartym  
w przepisach odrębnychŁ 
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ŚziaJ II 
Ustalenia ogólne obowiązujące na caJym obsza-

rze objętym planem 

 

RozdziaJ 1 

źasady ochrony `rodowiska i przyrody 

 

§ 6Ł1Ł Obszar ob–ęty ”lanem obe–mu–e się 
ochroną ”rawną ze względu na wystę”owanie 
wód ”odziemnych t–Ł GJównego źbiorni—a Wód 
Podziemnych nr 332 (Subniec—a Kędzierzyn-

GJubczyce)Ł W celu ochrony GźWP na caJym ob-

szarze planu: 

 1)  ”owierzchnie zagrowone zanieczyszczeniem 

produktami ropopochodnymi i innymi substancjami 

sz—odliwymi nalewy zabez”ieczyć w s”osób unie-

mowliwia–ący ich ”rzeni—anie do gruntu oraz wód 
podziemnych; 

 a)  na terenach ”rodu—cy–nych oraz s—Jadowo-

magazynowych na—azu–e się ”eJne uszczelnienie 
”owierzchni ”laców magazynowych i manewro-

wych oraz innych ”owierzchni narawonych na za-

nieczyszczenie substancjami szkodliwymi oraz 

wy—onanie wewnętrzne– sieci —analizac–i deszczo-

we– ”rzemysJowe– i zabez”ieczenie ”rzed s”Jywem 
zanieczyszczonych wód o”adowych i rozto”owych 

na tereny ”rzylegJe, 
 b)  na terenach baz transportowych i innych 

terenach i obie—tach obsJugi trans”ortu nalewy 
dodat—owo zainstalować se”aratory ”aliw i ole–ów 
”rzed wJączeniem wewnętrzne– sieci —analizacji do 

systemu kanalizacji gminnej; 

 2)  gromadzenie i ”rzechowywanie `rod—ów 
ochrony ro`lin, nawozów mineralnych i organicz-

nych, mowliwe –est –edynie w s”osób uniemowliwia-

–ący ich ”rzeni—anie do gruntu oraz wód ”odziem-

nych; 

 3)  na—azu–e się od”rowadzenie `cie—ów byto-

wych i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej 

przy zachowaniu za”isów § 10 ust. 2 pkt 2; 

 4)  zabrania się w”rowadzania nieoczyszczo-

nych `cie—ów bez”o`rednio do cie—ów wodnych  
i gruntu; 

 5)  zabrania się lo—alizac–i ”rzydomowych 
oczyszczalni `cie—ów, za wy–ąt—iem –ednoste— 
terenowych oznaczonych jako MN.17 i MN.18; 

 6)  zabrania się deszczowania `cie—ów rolni-

czych; 

 7)  zabrania się lo—alizowania s—Jadowis— od-

”adów; 
 8)  zabrania się lo—alizac–i gieJd i targów zwierzątŁ 
2. Na obszarze planu: 

 1)  ustala się zachowanie zes”oJów i ”o–edyn-

czych egzem”larzy starodrzewiaŁ WzdJuw szla—ów 
—omuni—acy–nych i cie—ów wodnych nalewy w”ro-

wadzać zadrzewienia i za—rzaczenia ro`linno`cią 
zgodną ze s”ecyfi—ą lo—alną i ro`linno`cią ”otenc–al-

nąŁ Na terenach le`nych nalewy ”rowadzić ich kie-

run—ową ”rzebudowę gatun—ami zgodnymi z ro-

`linno`cią ”otenc–alną; 
 2)  zabrania się zmiany stosun—ów wodnych 

na terenach ”odmo—Jych z wy–ąt—iem –ednoste— 
terenowych przeznaczonych ”od zabudowę; 

 3)  zabrania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzy-

legJych do ”owierzchniowych wód ”ublicznych  
w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m od linii brzegu,  
a ta—we za—azywania lub uniemowliwiania ”rzecho-

dzenia przez ten obszar. 

3. W zakresie inwestyc–i mogących znacząco 
oddziaJywać na `rodowis—o w rozumieniu ”rze”i-

sów odrębnych, na obszarze ”lanu: 
 1)  zabrania się lo—alizac–i inwestyc–i mogących 

zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowisko,  

z wy–ąt—iem dróg, sieci i obie—tów infrastru—tury 

technicznej; 

 2)  dopuszcza się lo—alizac–ę ”rzedsięwzięć mo-

gących ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na `ro-

dowis—o, dla —tórych s”orządzenie ra”ortu o oddzia-

Jywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowis—o mowe być 
wymagane na ”odstawie wJa`ciwe– decyz–i admini-

stracyjnej w rozumieniu prze”isów odrębnych;  

 3)  zabrania się lo—alizac–i za—Jadów mogących 
s”owodować zagrowenie wystą”ienia ”owawnych 
awarii, o —tórych mowa w ”rze”isach odrębnych; 

 4)  do”uszcza się lo—alizac–ę zadaL wy—ony-

wanych na rzecz obronno`ci —ra–u i bez”ieczeL-
stwa paLstwa, prowadzenia akcji ratowniczej oraz 

dziaJaL związanych z bez”ieczeLstwem ”o-

wszechnym i realizacji inwestycji celu publicznego, 

zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
 5)  na—azu–e się stosowanie rozwiązaL eliminu-

–ących lub ogranicza–ących uciąwliwo`ci dla oto-

czenia, w tym emis–ę ”onadnormatywnego haJasu 
oraz promieniowania elektromagnetycznego itp.;  

w ”rzy”ad—u ”rze—roczenia obowiązu–ących norm 

uciąwliwo`ci nalewy stosować zabiegi lub `rod—i 
ochronne wyni—a–ące z ”rze”isów odrębnychŁ 

4. Śo”uszczalny ”oziom haJasu w `rodowis—u 

wyrawony równowawnym ”oziomem duwię—u, mie-

rzony na granicy nieruchomo`ci, nalewy ”rzy–mo-

wać zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, w tym: 
 1)  na terenach oznaczonych symbolem MN 

jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

 2)  na terenach oznaczonych symbolem MNU 

jak dla zabudowy mieszkaniowo - usJugowe–; 
 3)  na terenach oznaczonych symbolem RM jak 

dla zabudowy zagrodowej. 

5Ł Uciąwliwo`ć ”rowadzone– dziaJalno`ci ”owin-

na zamy—ać się w granicach nieruchomo`ci do 
—tóre– inwestor ”osiada tytuJ ”rawnyŁ 

 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury wspóJczesnej 

 

§ 7Ł1Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem nie wystę-
”u–ą zabyt—i nieruchome ani stanowis—a archeolo-
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giczne ob–ęte ochroną ”rawną na ”odstawie w”isu 
do re–estru zabyt—ówŁ 

2. Na podstawie niniejszego ”lanu obe–mu–e się 
ochroną ”rawną zabyt—i nieruchome w”isane do 
gminne– ewidenc–i zabyt—ów, —tórych wy—az 
”rzedstawiono ”oniwe–, a lo—alizac–ę zaznaczono na 
rysunku planu: 

 a)  kapliczka murowana, 4 ćwŁ XIX wŁ, 
 b)  dom, ul.Wiejska nr 44, murowany, lata  

20-te XX w., 

 c)  dom ul.Wiejska nr 46, murowany, lata  

20-te XX w., 

 d)  dom ul.Wiejska nr 22 murowany, lata 20-te 

XX w., 

 e)  stodoJa, ulŁWie–s—a, nr 22, murowana, lata 

20-te XX w. 

3. W odniesieniu do zabyt—ów wymienionych  
w ustŁ 2 ustala się nastę”u–ące zasady ochrony: 

 1)  prace ”rzy zabyt—u ob–ętym ochroną praw-

ną na ”odstawie ninie–szego ”lanu wymaga–ące 
”ozwolenia budowlanego nalewy ”o”rzedzić uzy-

s—aniem uzgodnienia wJa`ciwego organu ochrony 
zabyt—ów; 

 2)  zabrania się stosowania ”o—rycia dachów 
innego niw dachów—aŁ 

4. Na podstawie ninie–szego ”lanu obe–mu–e się 
ochroną ”rawną zabyt—i archeologiczne, —tórych 

wy—az ”rzedstawiono ”oniwe–, a lo—alizac–ę zazna-

czono na rysunku planu: 

 

Numer 

stanowi-

ska 

lokalizacja Rodzaj stanowiska chronologia 

Nr 1 Bra— do—Jadne– lo—alizac–i Punkt osadniczy O—res w”Jywów rzymskich 

Nr 2 wg planu archiwalnego  Cmentarzysko 

ciaJo”alne 

Kultura przeworska, okres 

w”Jywów rzymskich 

Nr 3 wg planu archiwalnego, dz. nr. 176/1 _lad osadnictwa pradzieje 

Nr 4 wg ”lanu archiwalnego, w ”oJowie 
wyso—o`ci dzŁ nr 259 

_lad osadnictwa 

punkt osadniczy 

Pradzieje 

XIV-XV w. 

Nr 5 wg planu archiwalnego, dz. Nr 259 na 

wyso—o`ci dzŁ nr 275 

punkt osadniczy XIV-XV w. 

Nr 6 wg ”lanu archiwalnego, w ”oJudniowej 

czę`ci dzŁ nrŁ: 294, 298, 299  
_lad osadnictwa 

`lad osadnictwa 

Mezolit (?) 

XIV-XV w. 

Nr 7 wg planu archiwalnego, dz. nr. 213/1 

na wyso—o`ci dzŁ nrŁ 187 

`lad osadnictwa Kultura przeworska 

 

5. W przypadku prowadzenia prac ziemnych na 

obszarze zabyt—ów archeologicznych, wyszcze-

gólnionych w ustŁ 4, lub w ich sąsiedztwie obo-

wiązuje uzys—anie ”ozwolenia wo–ewódz—iego 
—onserwatora zabyt—ów, chyba we ”rze”isy odręb-

ne stanowią inacze–Ł 
6. Na obszarze ob–ętym ”lanem, od—ryte  

w trakcie wykonywania prac ziemnych przedmioty 

zabytkowe oraz obiekty nieruchome i nawarstwie-

nia kulturowe podlega–ą ochronie ”rawne–Ł W razie 
u–awnienia znalezis— archeologicznych nalewy nie-

zwJocznie zawiadomić wJa`ciwy organ ochrony 
zabyt—ów w rozumieniu ”rze”isów odrębnych oraz 
Burmistrza U–azdu oraz zabez”ieczyć znalezis—o w 
mie–scu u–awnienia i wstrzymać mogące je uszko-

dzić roboty do czasu wydania od”owiednich za-

rządzeLŁ  
7. Ustala się strefę ochrony —onserwators—ie– 

ty”u ｭBｬ obe–mu–ącą u—Jad ”rzestrzenny na–star-

szej zabudowy wsiŁ W strefie obowiązu–e: 
 1)  na—az zachowania —ierun—u gJówne– —aleni-

cy budynku mieszkalnego prostopadle do ul. Kana-

Jowe–; 
 2)  na—az stosowania dachów stromych, dwu-

s”adowych o nachyleniu ”oJaci 30 - 45% dla bu-

dyn—ów miesz—alnych; 

 3)  wyso—o`ć nowo wznoszonych budyn—ów 
”owinna od”owiadać wyso—o`ci zabudowy są-
siednie– o tym samym s”osobie uwyt—owania,  
z toleranc–ą do 10%; 

 4)  wyso—o`ć budyn—ów istnie–ących —rytych 
stro”odachem ”odlega–ących ”rzebudowie ”olega–ą-
cej na realizacji dachu stromego powinna odpowia-

dać wyso—o`ci zabudowy sąsiednie– o tym samym 

s”osobie uwyt—owania, z toleranc–ą do 30%Ł 
 

RozdziaJ 3 

źasady i warunki scalania i podziaJu nierucho-

mo`ci 
 

§ 8Ł1 Śo”uszcza się do—onywanie scalenia  
i ”odziaJu nieruchomo`ci w mie–scach innych niw 
wyznaczone na rysunku planu pod warunkiem 

za”ewnienia dostę”u do drogi ”ubliczne– —awde–  
z wydzielonych czę`ci nieruchomo`ci oraz s”eJnie-

nia obowiązu–ących warun—ów, –a—im ”owinny 
od”owiadać budyn—i i ich usytuowanie.  

2. Przy wyznaczaniu dróg wewnętrznych ma–ą-
cych ”rowadzić do więce– niw dwóch dziaJe—, nale-

wy za”ewnić ”lac do zawracaniaŁ 
3. Wiel—o`ć nowo wydzielonych dziaJe— budow-

lanych powinna być dostosowana do ”rzeznacze-

nia terenu i umowliwiać lo—alizac–ę budyn—ów na 
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dziaJce zgodnie z ”rze”isami odrębnymi z za—resu 
prawa budowlanego bez —onieczno`ci uzys—ania 
odstę”stwa od tych ”rze”isów. 

4. Ustala się nastę”u–ące minimalne powierzch-

nie nowo wydzielanych dziaJe—: 
 1)  ”od zabudowę miesz—aniową –ednorodzin-

ną MN na 800 m2; 

 2)  ”od zabudowę miesz—aniową z usJugami 
MNU na 1000 m2. 

5. źabrania się wydzielania nowych dziaJe— bu-

dowlanych o szero—o`ci mnie–sze– niw 18 m dla 
zabudowy wolnosto–ące–, 14 m dla zabudowy 
bliuniacze– oraz 7 m dla zabudowy szeregowe–Ł 

6. Śo”uszcza się do—onywanie wydzieleL  
z ”rzeznaczeniem ”od ”owię—szenie sąsiednie– 
dziaJ—i budowlane–Ł W ta—im wy”ad—u dla nowo 
wydzielane– dziaJ—i nie –est wymagane za”ewnienie 

odrębnego dostę”u do drogi ”ubliczne– oraz ”osia-

danie wiel—o`ci umowliwia–ące– lo—alizac–ę budyn-

ku. 

 

RozdziaJ 4 

źasady obsJugi w zakresie komunikacji 
 

§ 9Ł1Ł ObsJugę obszaru ob–ętego ”lanem w za-

—resie —omuni—ac–i stanowią: 
 1) system ”ublicznych ulic, dróg i ciągów ”ie-

szo-jezdnych, wyznaczonych na rysunku planu 

liniami rozgranicza–ącymi i oznaczonych: 
 a) droga i ulŁ Wie–s—a w ciągu drogi ”owiato-

wej nr 1457 O relacji Ujazd - Rudziniec, klasy 

zbiorczej, oznaczona na rysunku planu jako KD-Z, 

 b) drogi i ulice w ciągu drogi gminnej klasy lo-

kalnej oznaczone na rysunku planu jako KD-L, 

 c) drogi i ulice w ciągu dróg gminnych —lasy do-

jazdowej, oznaczone na rysunku planu jako KD-D, 

 d) ciągi ”ieszo-jezdne, oznaczone na rysunku 

planu jako KPJ; 

 2) drogi trans”ortu rolnego i le`nego oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem KDR; 

 3) drogi wewnętrzne oznaczone na rysun—u 
”lanu –a—o KŚW, nie będące drogami ”ublicznymi 
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 

 4) tereny i urządzenia obsJugi trans”ortu sa-

mochodowego oznaczone symbolem KS. 

2. W granicach nieruchomo`ci nalewy za”ewnić 
od”owiednią do ”otrzeb liczbę stanowis— ”osto–o-

wych, ”rzy–mu–ąc nastę”u–ące minimalne ws—auni-

—i zalewnie od ”rzeznaczenia terenu: 
 1) dla samochodów osobowych: 
 a) tereny zabudowy mieszkaniowej MNｦ1 sta-

nowisko na 1 mieszkanie, 

 b) tereny zabudowy miesz—aniowe– z usJugami 
MNU-1 stanowisko na 1 mieszkanie oraz po  

2 stanowis—a na —awde 100 m2 ”owierzchni uwyt-

—owe– związane– z usJugami, 
 c) tereny zabudowy usJugowe– U - po 2 sta-

nowis—a na —awde 100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– 
związane– z usJugami, 

 d) tereny zabudowy usJugowe– UK - po 2 sta-

nowis—a na —awde 100 m2 ”owierzchni uwyt—owe– 
związane– z usJugami, 

 e) tereny usJug s”ortu US - po 1 stanowisku 

na —awde 500 m2 ”owierzchni związane– z usJuga-

mi, w tym powierzchni boisk sportowych, 

 f) tereny zabudowy produkcyjnej, s—Jadowe–  
i rzemie`lnicze– PP - 1 stanowis—o na —awdych  
2 pracowni—ów, 

 g) tereny zabudowy zagrodowej RM-1 stano-

wisko na 1 mieszkanie, 

 h) tereny o`rod—ów ”rodu—c–i rolne– RU-1 sta-

nowis—o na —awdych 2 ”racowni—ów; 
 2) dla samochodów cięwarowych i autobusów 

ilo`ć mie–sc ”osto–owych nalewy o—re`lić w s”osób 
indywidualny, ”rzy czym zabrania się lo—alizacji 

staJych mie–sc ”osto–owych, ”ar—ingów i garawy 
dla samochodów cięwarowych i autobusów na 
terenach mieszkaniowych MN, MNU, RM; 

 3) –eweli realizac–a ”otrzeb ”ar—ingowych –est 

niemowliwa na terenie dane– nieruchomo`ci ｦ do-

”uszcza się inny s”osób rozwiązania ”rzez inwe-

stora ”otrzeb ”ar—ingowych, —tóry ”owinien być 
ws—azany we wnios—u o ”ozwolenie na budowę 
lub zgJoszeniu robót budowlanychŁ 

3. Ustala się nastę”u–ący ”rzebieg nieprzekra-

czalnych linii zabudowy: 

 1) w odlegJo`ci 8,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ulicę w ciągu drogi ”owiatowe–, oznaczoną –a—o 
KD-Z; 

 2) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ulice w ciągu drogi gminne– oznaczone –a—o KŚ-L; 

 3) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ulice w ciągu drogi gminne– oznaczone –a—o KŚ-D; 

 4) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
drogi wewnętrzne oznaczone –a—o KŚW; 

 5) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone jako KPJ; 

 6) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych w odle-

gJo`ci mniejszej niw ustalona ”owywe–, w tym w 
granicy nieruchomo`ci, na warun—ach o—re`lonych 

w przepisach odrębnychŁ 
4. Wszyst—ie tereny ”owinny s”eJniać wymogi 

”rze”isów odrębnych w za—resie dróg ”owaro-

wych. 

 

RozdziaJ 5  
źasady obsJugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej 

 

§ 10Ł1Ł Docelowo, wszelkie liniowe elementy 

infrastru—tury techniczne– ”owinny być umiesz-

czone ”od ziemią i ”rzebiegać w granicach ”rze-

strzeni ”ublicznychŁ Od ”owywsze– zasady dopusz-

cza się nastę”u–ące odstę”stwa: 
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 1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury techniczne– w liniach rozgranicza–ących dróg, 
”oza –ezdnią, ”o uzgodnieniu z wJa`ciwym zarząd-

cą drogi; 
 2) do”uszcza się w ”rzy”ad—ach szczególnych 

(uzasadnionych względami technicznymi lub bez-

”ieczeLstwem) ”rowadzenie lub usytuowanie wy-

branych elementów urządzeL i sieci ”oza terenami 

”ublicznymi, w granicach równych –ednoste— tere-

nowych ”od warun—iem, we ”owywsze elementy 

infrastru—tury techniczne– stanowić będą ”rzezna-

czenie uzu”eJnia–ące, nie—olidu–ące z ”odstawo-

wym i nie zmienią generalnego chara—teru zago-

s”odarowania terenu oraz warun—ów `rodowiska 

przyrodniczego i kulturowego; 

 3) ”oza obszarem istnie–ące– i ”ro–e—towane– 
zabudowy do”uszcza się ”rowadzenie sieci elek-

troenergetycznej jako napowietrznej. 

2. źasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej: 

 1)  zao”atrzenie w wodę z gminnej sieci wo-

dociągowe– ”o”rzez istnie–ącą i ”ro–e—towaną sieć 
rozdzielcząŁ Sieć wodociągowa ”owinna uwzględ-

niać warune— zabez”ieczenia wody i dostę”no`ci 
hydrantów dla celów ”rzeciw”owarowych; 

 2)  gos”odar—a `cie—owa ｦ docelowo odprowa-

dzenie `cie—ów bytowych i —omunalnych z wszyst-
—ich dziaJe— budowlanych do gminne– oczyszczalni 
`cie—ów w U–eudzie ”o”rzez sieć —analizac–i sanitar-

nej: 

 a) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę sie-

ci istnie–ących oraz na—azu–e budowę nowych 
u—Jadów na terenach ”ro–e—towanego zainwesto-

wania, 

 b) do czasu realizac–i —ole—tora, do”uszcza się 
od”rowadzenie `cie—ów bytowych i —omunalnych 
do bezod”Jywowych zbiorni—ów na nieczysto`ci 
cie—Je, 

 c) zabrania się lo—alizac–i ”rzydomowych oczysz-
czalni `cie—ów na caJym obszarze ob–ętym ”lanem za 
wy–ąt—iem –ednoste— terenowych oznaczonych jako 

MN.17 i MN.18, 

 d) zabrania się od”rowadzania nieoczyszczo-

nych `cie—ów do gruntu, wód ”owierzchniowych 
oraz kolektora kanalizacji deszczowej, 

 e) zabrania się od”rowadzania cie—Jych odcho-

dów zwierzęcych do —ole—tora —analizac–i desz-

czowej, kanalizacji sanitarnej oraz do gruntu; 

 3)  od”rowadzenie wód o”adowych lub rozto-

”owych z terenu nieruchomo`ci docelowo do —o-

lektora kanalizacji deszczowej: 

 a) –a—o odbiorni— wód z —analizac–i deszczowe– 
do”uszcza się studnie i rowy chJonne ”od warun-

—iem zastosowania od”owiednich urządzeL oczysz-
cza–ących (odsto–ni—ów szlamów i ”ias—ów, se”ara-

torów ole–ów, it”Ł) –eweli obowiąze— ta—i wyni—a  
z prze”isów odrębnych, 

 b) do”uszcza się roz”rowadzenie niezanie-

czyszczonych wód o”adowych i rozto”owych ”o 
nieruchomo`ci inwestora, w s”osób nie”owodu–ą-
cy zalewania nieruchomo`ci sąsiednich, 

 c) wszel—ie drogi wewnętrzne, ”lace, ”ar—ingi, 
dojazdy o utwardzonej nawierzchni nalewy wy”o-

sawyć w system —analizac–i deszczowe–, od”o-

wiednio ”owiązane– z u—Jadem —analizac–i gminnej, 

 d) zabrania się od”rowadzania wód o”ado-

wych z dachów i terenów dziaJe— do rowów ”rzy-

drownych lub na –ezdnie dróg; 
 4)  zao”atrzenie w energię ele—tryczną z istnie-

–ące– i ”ro–e—towane– sieci ele—troenergetyczne– 
nis—iego i `redniego na”ięcia: 

 a) zasilanie obie—tów z istnie–ących i ”ro–e—to-

wanych stacji transformatorowych w uzgodnieniu 

z wJa`ciwym zarządcą sieci, 
 b) do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i transforma-

torowych SNłNN i innych obie—tów i urządzeL 
elektroenergetycznych na terenach zainwestowa-

nych innych funkcji (drogi, tereny mieszkaniowe, 

usJugi, tereny ”rodukcyjne i in.) przy zachowaniu 

wJa`ciwych warun—ów technicznych i wymogów 
przepisów odrębnych, 

 c) dopuszcza się s—ablowanie lub ”rzeJowenie linii 
energetycznych napowietrznych NN i SN kolidują-
cych z planowanym zainwestowaniem, w uzgodnie-

niu z wJa`ciwym zarządcą sieci; 
 5)  zaopatrzenie w gaz - z projektowanej sieci 

gazowej rozdzielczej nis—iego ci`nienia na warun-

kach i w uzgodnieniu z zarządcą sieci z istnie–ące– 
stacji redukcyjno - pomiarowej gazu pierwszego 

sto”nia w SJawięcicach lub nowo projektowanej, 

—tóre– lo—alizac–a winna wyni—ać z —once”c–i gazy-

fikacji terenu. Sieć rozdzielczą nalewy w miarę 
mowliwo`ci ”rowadzić w granicach terenów ”u-

blicznych, w tym dróg, ”oza –ezdniąŁ Śo”uszcza 
się lo—alizac–ę indywidualnych zbiorni—ów na gaz 
”Jynny w systemie bez”rzewodowym na warun-

—ach o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych; 
 6)  zao”atrzenie w energię cie”lną dla celów 

socjalno - bytowych i technologicznych docelowo 

nalewy ”rowadzić na bazie —otJowni lo—alnych, 
”racu–ących na ”aliwach nis—oemisy–nych ｦ uródJa 
cie”Ja o”alane gazem lub ole–em o”aJowym ta—we  
z wykorzystaniem energii elektrycznej, dopuszcza 

się nowoczesne wysoko sprawne uródJa o”alane 
”aliwem staJym –a— równiew nie—onwenc–onalne 
uródJa energii (”om”a cie”Ja, energia sJoneczna); 

 7)  telekomunikacja ”o”rzez ”odJączenie do 
istnie–ące– telefoniczne– sieci —ablowe–, na warun-

—ach uzgodnionych z wJa`cicielami sieciŁ Śo”usz-

cza się ”rzebudowę i rozbudowę istnie–ące– sieci 
telekomunikacyjnej, 

 a) do”uszcza się lo—alizac–ę nowych stac–i ba-

zowych telefonii —omór—owych o mocy ”onad  
15 W i częstotliwo`ci 30 kHz-300 GHz na tere-

nach ”rzeznaczonych w ”lanie ”od dziaJalno`ć 
”rodu—cy–ną oraz s—Jadowo - magazynową, a ta—we 
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na terenach gruntów rolnych ”od warun—iem, we 
nie wymaga–ą one uzys—ania zgód na zmianę ”rze-

znaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze  
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, 

 b) zabrania się lo—alizac–i stac–i bazowych –ŁwŁ 
w obszarze ”lanowanych i istnie–ących terenów 
mieszkaniowych oraz w odlegJo`ci mnie–sze– niw 
100 m od granic tych terenów; 

 8)  gospodarka odpadami: zagospodarowanie 

od”adów nalewy ”rowadzić zgodnie z obowiązu–ą-
cymi ”rze”isami odrębnymi i gminnym ”lanem 
gospodarki odpadami, ”rzy ”referowaniu dziaJaL 
za”obiega–ących i ogranicza–ących wytwarzanie 
od”adów oraz umowliwia–ących ich odzysk. 

3. W przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istnie–ącymi elementami infrastru—tury 
techniczne– nalewy –e ”rzenie`ć lub od”owiednio 
zmodyfi—ować na warun—ach o—re`lonych ”rzez 
wJa`ciciela sieci. 

4. Przy rozbudowie istnie–ących sieci infrastruk-

tury techniczne– nalewy uwzględnić docelowy za-

sięg zabudowy oraz ”rzewidywane za”otrzebowa-

nie na mediaŁ Realizac–ę nowych obie—tów nalewy 
skoordynować z uzbro–eniem terenu w infrastruk-

turę technicznąŁ 
 

RozdziaJ 6  
Zasady zagospodarowania w zakresie bezpie-

czeLstwa ludno`ci i ochrony mienia 

 

§ 11Ł1Ł W za—resie ochrony ”rzeciw”owarowe– 
na—azu–e się: 

 1) w zagos”odarowaniu ”oszczególnych, za-

budowanych nieruchomo`ci ”rzewidzieć stosowne 

drogi i urządzenia sJuwące ochronie ”rzeciw”owa-

rowe– zgodnie z ”rze”isami odrębnymi obowiązu-

–ącymi w tym zakresie; 

 2) zachowanie odlegJo`ci minimum 12 m ”o-

między budyn—ami i granicą lasu, chyba we ”rze”i-

sy odrębne stanowią inacze–Ł 
2. W strefie ochronne– waJów ”rzeciw”owo-

dziowych obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia: 
 1) zabrania się lo—alizac–i nowych budyn—ów  

i budowli, w tym sJuwących gos”odarce rolne–, 
wymagających trwaJego fundamentowania; 

 2) do”uszcza się lo—alizac–ę nowych budyn—ów 
i budowli niezwiązanych trwale z gruntem; 

 3) zabrania się lo—alizac–i studni oraz zmiany 
stosun—ów wodnych; 

 4) na—azu–e się zasy”anie studni istnie–ących; 
 5) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę ist-

nie–ących budyn—ów i budowli na warun—ach o—re-

`lonych ”rzez wJa`ciwego zarządcę wód i urzą-
dzeL wodnychŁ 

3. Ustala się strefę bez”ieczeLstwa od na”o-

wietrznych linii energetycznych `redniego na”ięcia 

15/20 —V, liczoną od rzutu s—ra–nych ”rzewodów 
na ”Jaszczyznę, o szero—o`ci 5,2 mŁ  

 1) w strefie obowiązu–e za—az lo—alizac–i bu-

dyn—ów i budowli ”rzeznaczonych do staJego ”o-

bytu ludzi; 

 2) do”uszcza się s—ablowanie lub ”rzeJowenie 
napowietrznych linii energetycznych niskiego i 

`redniego na”ięcia —olidu–ących z ”lanowanym 
zainwestowaniem, na warun—ach o—re`lonych 

”rzez wJa`ciciela sieciŁ 
 

§ 12Ł W ”lanie nie o—re`la się granic i s”osobu 
zagos”odarowania terenów górniczych oraz zagro-

wonych osuwaniem się mas ziemnych ｦ nie wy-

stę”u–ąŁ 
 

RozdziaJ 7 

Szczególne warunki zagospodarowania terenów 

 

§ 13Ł W”rowadza się za—az zabudowy na ob-

szarze jednostek terenowych oznaczonych symbo-

lem RźŁ źa—az ”owywszy nie dotyczy sieci i bu-

dowli infrastruktury technicznej. 

 

§ 14Ł1Ł Śo”uszcza się usytuowanie budyn—ów 
w odlegJo`ci 1,5 m od granicy nieruchomo`ci lub 
bezpo`rednio ”rzy granicy, gdy ze względu na 
rozmiary dziaJ—i (szero—o`ć dziaJ—i nie wię—sza niw 
18,0 m) nie –est mowliwe zachowanie odlegJo`ci 
wymaganych ”rze”isami odrębnymi, ”od warun-

—iem zachowania wymogów o—re`lonych w ”lanie. 

2. Śo”uszcza się wyburzenie zabudowy zde—a-

pitalizowanej oraz budowę nowych budyn—ów 
zgodnie z przeznaczeniem danej jednostki tereno-

we– o—re`lonym w ”lanie lub zre—ultywowanie  
i zagospodarowanie terenu, pod warunkiem za-

chowania za”isów § 11 ustŁ 2Ł Wyburzenie zabyt-

—ów nieruchomych wyszczególnionych w § 7  
ust. 2 wymaga uzyskania zgody wo–ewódz—iego 
konserwatora zabyt—ówŁ 

 

§ 15Ł Na obszarze ob–ętym ”lanem zabrania się: 
 1)  lo—alizac–i obie—tów handlowych o ”o-

wierzchni s”rzedawy wię—sze– niw 400 m2; 

 2)  lokalizacji stacji paliw. 

 

§ 16Ł Ustala się nastę”u–ące wymagania —sztaJ-
towania i zagospodarowania przestrzeni publicz-

nych: 

 1)  nalewy wy—sztaJcić ”rzestrzenie integru–ące 
i wy”osawyć teren w elementy maJe– archite—tury; 

 2)  nalewy w”rowadzić zadrzewienia w formie 
sz”alerów lub gru” drzew oraz ro`linno`ci ozdob-

nej;  

 3)  na—azu–e się —sztaJtowanie ”iesze– dostęp-

no`ci terenu ze szczególną dbaJo`cią o osoby nie-

”eJnos”rawne oraz rozdzielenie —omuni—ac–i —oJo-

wej i pieszej; 
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 4)  zagos”odarowanie terenów ”rzestrzeni ”u-

blicznych winno umowliwiać lo—alizac–ę ”rzesyJo-

wych i dystrybucy–nych sieci i urządzeL infrastruk-

tury technicznej. 

 

RozdziaJ 8 

Stawki renty planistycznej 

 

§ 17Ł1Ł Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się staw—ę ”rocentową dla naliczenia –edno-

razowe– o”Jaty od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, o —tóre– mowa w art. 36 ust. 4 ustawy,  

w wyso—o`ci: 
 1)  20% dla jednostek terenowych oznaczo-

nych jako PP, U, RU; 

 2)  10% dla jednostek terenowych oznaczo-

nych jako MN, MNU, RM; 

 3)  0% dla ”ozostaJych –ednoste— terenowych. 

2. W przypadku gdy plan ustala dla danego te-

renu dwa lub więce– równorzędnych ”rzeznaczeL, 
o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci nalicza 
się wedJug staw—i na–wywsze–Ł 

 

ŚziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla po-

szczególnych jednostek terenowych 

 

RozdziaJ 1 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 

§ 18Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MN. 

2. Na obszarze jednostek terenowych MNŁ1 ÷ 
MN.73 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie oraz 
zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”odarowa-

nia terenu: 

 1)  przeznaczenie podstawowe:  

 a) utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę miesz—a-

niową –ednorodzinną, 
 b) utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę towarzy-

szącą t–Ł garawe i budyn—i gos”odarcze oraz istnie-

–ące zabudowania gospodarskie, 

 c) do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę, 
rozbudowę i wymianę istnie–ących budyn—ów ”od 
warun—iem zachowania ”rze”isów § 9 ust. 3 pkt 6 

oraz § 11, 

 d) dopuszcza się budowę nowych budyn—ów 
miesz—alnych wraz z zabudową towarzyszącą, ”od 
warunkiem zachowania ”rze”isów § 9 ust. 3 pkt 1 

- 5 oraz § 11, 

 e) sady, uprawy gruntowe, szklarnie przydo-

mowe; 

 2)  przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) usJugi nieuciąwliwe, w tym rzemiosJo, 
 b) chów i hodowla zwierząt do 5 ŚJP, chyba 

we w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono ina-

czej, 

 c) obiekty i sieci infrastruktury technicznej za 

wy–ąt—iem stac–i bazowych telefonii —omórkowej; 

 3)  zasady zagospodarowania terenu:  

 a) ustala się ”oniwsze ws—auni—i intensywno`ci 
zabudowy, chyba we w ustaleniach szczególnych 

postanowiono inaczej: 

 dla zabudowy miesz—aniowe– wolno sto–ące– ｦ 

maxŁ 30% ”owierzchni dziaJ—i, 
 dla zabudowy mieszkaniowe– bliuniacze– ｦ 

maxŁ 40% ”owierzchni dziaJ—i, 
 dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej ｦ 

maxŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
 b) ustala się ”oniwsze ws—auni—i powierzchni 

biologicznie czynnej, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

 dla zabudowy miesz—aniowe– wolno sto–ące– ｦ 

minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i, 
 dla zabudowy miesz—aniowe– bliuniacze– ｦ 

minŁ 40% ”owierzchni dziaJ—i; 
 dla zabudowy mieszkaniowej szeregowej ｦ 

minŁ 30% ”owierzchni dziaJ—i, 
 c) linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3 oraz 

zgodnie z § 7 ust. 7, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–, 

 d) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 
postojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie  

z § 9 ustŁ 2; 
 4)  parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a) ma—symalna wyso—o`ć: 
 budyn—ów miesz—alnych do 10,0 m nad pozio-

mem terenu oraz dwie kondygnacje nadziemne,  

w tym ”oddasze uwyt—owe, chyba we w ustaleniach 

szczególnych ”ostanowiono inacze–; Śo”uszcza się 
wy—onanie trzecie– —ondygnac–i stanowiące– ”odda-

sze uwyt—owe oraz ”rze—roczenie o—re`lone– ”owywej 

wyso—o`ci w ”rzy”ad—u ”rzebudowy istnie–ącego 
budyn—u miesz—alnego o dwóch —ondygnac–ach, 
krytego stropodachem, ”olega–ące– na wy—onaniu 
dachu stromego z ”oddaszem uwyt—owym, 

 budyn—ów towarzyszących zabudowie miesz-

kaniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich ｦ 6,0 m, 

 utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym gos”odars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
o—re`lona ”owywe–, bez mowliwo`ci –e– dalszego 
”owiększania, 

 b) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 
 budyn—ów miesz—alnych wolnosto–ących ｦ 

maxŁ 14,0 m, chyba we w ustaleniach szczegól-

nych postanowiono inaczej, 

 budyn—ów miesz—alnych bliuniaczych ｦ Jącz-

nie max. 24,0 m, 

 budyn—ów w zabudowie szeregowe– ｦ nie 

ustala się, 
 budyn—ów towarzyszących zabudowie miesz-

kaniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich ｦ max. 

7,0 m, 

 utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowe– 
budyn—ów istnie–ących, w tym gos”odars—ich, 
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–eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez mow-
liwo`ci –e– dalszego ”owię—szania, 

 c) geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych dachy strome o —ą-
cie nachylenia gJównych ”oJaci 30 - 45o, dwu- lub 

wielos”adowe, chyba we w ustaleniach szczegól-

nych ”ostanowiono inacze–; Śo”uszcza się stoso-

wanie naczóJ—ów oraz lu—arn lub o—ien ”oJacio-

wychŁ Śo”uszcza się utrzymanie wystę”u–ących 

obecnie stro”odachów,  
 dla budyn—ów towarzyszących i gos”odar-

skich do”uszcza się dachy ”ul”itowe oraz dachy  
o mnie–szym nachyleniu ”oJaci niw o—re`lone ”o-

wywe–, 
 —ierune— ustawienia gJówne– —alenicy dachu 

w stosunku do drogi zgodnie z ustaleniami szcze-

gólnymi; 

 5)  zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - 

wedJug § 6; 
 6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7)  zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 
szczególnych postanowiono inaczej;  

 8)  zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - 

wedJug § 9; 

 9)  zasady obsJugi w za—resie infrastruktury 

technicznej - wedJug § 10; 
 10)  zasady zagospodarowania w zakresie bez-

”ieczeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug  
§ 11; 

 11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
pkt 2; 

 12)  szczególne warun—i zagospodarowania te-

renów ｦ wedJug § 14 oraz § 18 ustŁ 3Ł 
3. Śla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— te-

renowych ustala się nastę”u–ące szczególne wa-

runki zagospodarowania: 

 1) MN.1 ｦ teren zlokalizowany w strefie 

ochrony waJów ”rzeciw”owodziowych ｦ obowią-
zu–ą za”isy § 11 ustŁ 2; 

 2) MN.2 ｦ teren zlo—alizowany czę`ciowo  
w strefie ochrony waJów ”rzeciw”owodziowych ｦ 

obowiązu–ą za”isy § 11 ustŁ 2Ł Śo”uszcza się 
obsadę zwierzęcą do 10 ŚJPŁ Utrzymu–e się istnie-

–ącą zabudowę zlo—alizowaną w granicy nierucho-

mo`ci z wyJączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbu-

dowy ”rowadzone– wzdJuw te– granicy; 
 3) MN.4 ｦ dopuszcza się obsadę zwierzęcą do 

10 ŚJPŁ Na terenie zna–du–ą się obie—ty zabyt—o-

we, dla —tórych obowiązu–ą ustalenia § 7 ustŁ 2  
i ustŁ 3Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę zlo—ali-
zowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJączeniem 
mowliwo`ci jej dalszej rozbudowy prowadzonej 

wzdJuw te– granicy; 
 4) MN.5 ｦ ustala się ws—auni— intensywno`ci 

zabudowy na 40% ”owierzchni dziaJ—i; 

 5) MN.7 - do”uszcza się obsadę zwierzęcą do 
10 ŚJPŁ Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę zlo—a-

lizowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJączeniem 
mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowadzonej 

wzdJuw te– granicy; 
 6) MN.8 - teren zlokalizowany w strefie ochro-

ny waJów ”rzeciw”owodziowych ｦ obowiązu–ą 
za”isy § 11 ustŁ 2 oraz w sąsiedztwie rowu melio-

racji podstawowej ｦ obowiązu–ą za”isy § 6 ust. 2 

”—t 4Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę zlo—ali-
zowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJączeniem 

mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowadzonej 

wzdJuw te– granicyŁ Teren ob–ęty strefą ochrony 
konserwators—ie– ty”u ｭBｬ dla —tórego obowiązu–ą 
za”isy § 7 ustŁ 7; 

 7) MN.9 ｦ teren ob–ęty strefą ochrony —on-

serwators—ie– ty”u ｭBｬ dla —tórego obowiązu–ą 
za”isy § 7 ustŁ 7Ł Teren zlo—alizowany w sąsiedz-

twie rowu melioracji podstawowej ｦ obowiązu–ą 
za”isy § 6 ustŁ 2 ”—t 4Ł źabrania się rozbudowy 
budyn—ów istnie–ących oraz lokalizacji nowej za-

budowyŁ Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę,  
w tym zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ciŁ 
Śocelowo budyn—i istnie–ące zlo—alizowane w od-

legJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m od linii brzegu rowu 

”odstawowego ”rzeznaczone są do wyburzeniaŁ 
Ustala się ws—auni— intensywno`ci zabudowy na 
40% ”owierzchni dziaJ—i oraz ws—auni— ”o-

wierzchni biologicznie czynnej na 30% powierzch-

ni dziaJ—iŁ źabrania się chowu i hodowli zwierzątŁ 
Na—Jada się obowiąze— ustawienia gJówne– —aleni-

cy dachu budynku mieszkalnego prostopadle do 

drogi; 

 8) MN.10 - teren ob–ęty strefą ochrony —on-

serwators—ie– ty”u ｭBｬ dla —tórego obowiązu–ą 
za”isy § 7 ustŁ 7Ł Na—Jada się obowiąze— ustawie-

nia gJówne– —alenicy dachu budyn—u miesz—alnego 

”rosto”adle do drogiŁ Śo”uszcza się obsadę zwie-

rzęcą do 10 DJP; 

 9) MN.11 - teren ob–ęty strefą ochrony —on-

serwators—ie– ty”u ｭBｬ dla —tórego obowiązu–ą 
za”isy § 7 ustŁ 7Ł Istnie–ące budyn—i stanowią 
zabyt—i, w odniesieniu do —tórych obowiązu–ą za-

”isy § 7 ustŁ 2 i 3Ł Na—Jada się obowiąze— utrzy-

mania ustawienia gJównej kalenicy dachu budynku 

miesz—alnego równolegle do drogi ”owiatowej; 

 10) MN.13 - na—Jada się obowiąze— utrzymania 

ustawienia gJówne– —alenicy dachu budyn—u 
miesz—alnego równolegle do drogi powiatowej; 

 11) MN.14 ｦ do”uszcza się ”rzeJowenie linii 
energetycznych NN —olidu–ących z ”lanowanym 
zainwestowaniem, na warun—ach o—re`lonych 
”rzez wJa`ciciela sieciŁ Utrzymu–e się istnie–ącą 
zabudowę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci 
z wyJączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy 
”rowadzone– wzdJuw te– granicyŁ Śla dziaJek zloka-

lizowanych wzdJuw drogi ”owiatowe– na—Jada się 
obowiąze— utrzymania ustawienia gJówne– —alenicy 

dachu budyn—u miesz—alnego równolegle do drogi 
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”owiatowe–Ł Teren zagrowony o—resowym ”odma-

kaniem ｦ wymaga regulac–i stosun—ów wodnych 
lub podniesienia poziomu gruntuŁ Teren nalewy 
wyposawyć w infrastru—turę techniczną; 

 12) MN.15 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Śla dziaJ—i 605ł1 
ustala się ws—auni— intensywno`ci zabudowy na 
50% ”owierzchni dziaJ—i; 

 13) MN.16 ｦ do”uszcza się ”rzeJowenie linii 
energetycznych NN —olidu–ących z ”lanowanym 
zainwestowaniem, na warun—ach o—re`lonych 
”rzez wJa`ciciela sieciŁ W związ—u z sąsiedztwem 
linii lasu ustala się szczególne warun—i ochrony 
”rzeciw”owarowe– zgodnie z §11 ustŁ 1Ł Teren 
nalewy wy”osawyć w infrastru—turę techniczną; 

 14) MN.17 ｦ w związ—u z sąsiedztwem linii la-

su ustala się szczególne warun—i ochrony ”rzeciw-

”owarowe– zgodnie z §11 ustŁ 1Ł Śo”uszcza się 
obsadę zwierzęcą do 10 ŚJPŁ Śo”uszcza się lo—a-

lizac–ę ”rzydomowych oczyszczalni `cie—ów; 
 15) MN.18 ｦ do”uszcza się obsadę zwierzęcą 

do 10 ŚJPŁ Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę 
zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJą-
czeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowa-

dzone– wzdJuw te– granicyŁ Śo”uszcza się lo—aliza-

c–ę ”rzydomowych oczyszczalni `cie—ów; 
 16) MN.19 ｦ teren zagrowony o—resowym 

podmakaniem ｦ wymaga regulac–i stosun—ów 
wodnych lub podniesienia poziomu gruntu. Naka-

zu–e się zachowanie istnie–ącego starodrzewia. 

Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę zlo—alizowaną 
w granicy nieruchomo`ci z wyJączeniem mowliwo-

`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowadzone– wzdJuw te– 
granicyŁ Teren nalewy wy”osawyć w infrastru—turę 
techniczną; 

 17) MN.20 ｦ w związ—u z sąsiedztwem linii la-

su ustala się szczególne warun—i ochrony ”rzeciw-

”owarowe– zgodnie z §11 ustŁ 1Ł Teren nalewy wy-

”osawyć w infrastru—turę techniczną; 
 18) MN.21 ｦ dla dziaJ—i 408 ustala się ws—au-

ni— intensywno`ci zabudowy na 50% ”owierzchni 

dziaJ—i; 
 19) MN.22 ｦ do”uszcza się ”rzeJowenie linii 

energetycznych NN —olidu–ących z ”lanowanym za-

inwestowaniem, na warun—ach o—re`lonych ”rzez 
wJa`ciciela sieciŁ Śla dziaJe— zlo—alizowanych wzdJuw 
drogi ”owiatowe– na—Jada się obowiąze— utrzymania 
ustawienia gJówne– —alenicy dachu budyn—u miesz-
—alnego równolegle do drogi powiatowej. Teren na-

lewy wy”osawyć w infrastru—turę techniczną; 
 20) MN.23 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

cząŁ Teren nalewy wy”osawyć w infrastru—turę 
techniczną; 

 21) MN.24 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Przy wy—onywaniu 

nowych dachów obowiązu–e ustawienie gJówne– 
—alenicy dachu budyn—u miesz—alnego równolegle 
do drogi ”owiatowe–Ł Śla dziaJe— o szero—o`ci 
mnie–sze– niw 18,0 m obowiązu–ą ”rze”isy § 14 
ust. 1; 

 22) MN.25 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Przy wy—onywaniu 

nowych dachów obowiązu–e ustawienie gJówne– 
kalenicy dachu budyn—u miesz—alnego równolegle 
do drogi gminnej KD-D2. Utrzymu–e się istnie–ące 
dachy o nachyleniu ”oJaci wię—szym niw 55%; 

 23) MN.26 ｦ utrzymu–e się istnie–ący drzewostan 

gatun—ów drzew innych niw owocoweŁ W związ—u  
z sąsiedztwem linii lasu ustala się szczególne warun-

—i ochrony ”rzeciw”owarowe– zgodnie z § 11 ust. 1. 

Teren zagrowony o—resowym ”odma—aniem ｦ wy-

maga regulac–i stosun—ów wodnychŁ Teren nalewy 
wy”osawyć w infrastru—turę techniczną; 

 24) MN.27 ｦ nalewy wyburzyć zabudowę zde-

—a”italizowanąŁ Śo”uszcza się ”rowadzenie dzia-

Jalno`ci nieuciąwliwe– –a—o ”rzeznaczenia ”odsta-

wowegoŁ Utrzymu–e się istnie–ący drzewostan 
gatun—ów drzew innych niw owocoweŁ Teren nale-

wy wy”osawyć w infrastru—turę techniczną; 
 25) MN.28 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Śo”uszcza się wtór-

ny ”odziaJ terenu inny niw ws—azany na rysunku 

planu, pod warunkiem zapewnienia dostępu do 

drogi publicznej nowo wydzielonych nieruchomo-

`ci ”o”rzez drogi wewnętrzne; 
 26) MN.29 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Przy wy—onywaniu 

nowych dachów obowiązu–e ustawienie gJówne– 
kalenicy dachu budyn—u miesz—alnego równolegle 
do drogi gminnej KD-Ś2Ł Utrzymu–e się istnie–ące 
dachy o nachyleniu ”oJaci wię—szym niw 55%Ł 
Śo”uszcza się wtórny ”odziaJ terenu ”od warun-

—iem za”ewnienia dostę”u do drogi ”ubliczne– no-

wo wydzielonych nieruchomo`ci ”o”rzez drogi 
wewnętrzne; 

 27) MN.30 ｦ przy wykonywaniu nowych da-

chów obowiązu–e ustawienie gJówne– —alenicy 
dachu budyn—u miesz—alnego równolegle do drogi 

gminnej KD-Ś2Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę 
zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJą-
czeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowa-

dzone– wzdJuw te– granicy; 
 28) MN.31 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę 

zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJącze-

niem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowadzonej 

wzdJuw te– granicyŁ Śo”uszcza się wtórny ”odziaJ 
terenu pod warunkiem zapewnienia dostę”u do drogi 
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”ubliczne– nowo wydzielonych nieruchomo`ci ”o-

przez drogi wewnętrzne; 
 29) MN.32 ｦ w związ—u z sąsiedztwem lasu 

ustala się szczególne warun—i ochrony ”rzeciw”o-

warowe– zgodnie z §11 ustŁ 1Ł Utrzymu–e się istnie-

–ącą zabudowę zlo—alizowaną w granicy nierucho-

mo`ci z wyJączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbu-

dowy ”rowadzone– wzdJuw te– granicy; 

 30) MN.33 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicy; 
 31) MN.34 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicy; 
 32) MN.35 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Utrzymu–e się istnie-

–ącą zabudowę bliuniaczą i do”uszcza realizac–ę 
nowej; 

 33) MN.36 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Śo”uszcza się obsa-

dę zwierzęcą do 10 ŚJP; 
 34) MN.37 ｦ teren nalewy wy”osawyć w infra-

stru—turę technicznąŁ Przy wy—onywaniu nowych 

dachów obowiązu–e ustawienie gJówne– —alenicy 
dachu budynku mieszkalnego prostopadle do drogi 

powiatowej; 

 35) MN.38 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Śo”uszcza się obsa-

dę zwierzęcą do 10 ŚJP; 
 36) MN.39 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Śo”uszcza się obsa-

dę zwierzęcą do 10 ŚJPŁ Śo”uszcza się wtórny 
”odziaJ terenu ”od warun—iem za”ewnienia dostę-
pu do drogi publicznej nowo wydzielonych nieru-

chomo`ci ”o”rzez drogi wewnętrzne; 
 37) MN.40 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę 

zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJącze-

niem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowadzonej 

wzdJuw te– granicyŁ Przy wy—onywaniu nowych da-

chów na budyn—ach miesz—alnych zlokalizowanych 

wzdJuw drogi ”owiatowe– obowiązu–e ustawienie 
gJówne– —alenicy dachu ”rostopadle do drogi. Dla 

dziaJe— o szero—o`ci mniejsze– niw 18,0 m obowiązu–ą 
”rze”isy § 14 ustŁ 1; 

 38) MN.41 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 

 39) MN.45 ｦ na obszarze jednostki terenowej 

zna–du–e się stanowis—o archeologiczne ｦ obowią-
zu–ą za”isy § 7 ustŁ 4 - 6Ł Śo”uszcza się zabudo-

wę bliuniaczą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 40) MN.46 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 41) MN.47 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 42) MN.48 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 43) MN.50 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 44) MN.51 ｦ dopuszcza się obsadę zwierzęcą 

do 10 DJP; 

 45) MN.52 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 46) MN.53 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 47) MN.58 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Przy wy—onywaniu 
nowych dachów na budyn—ach miesz—alnych zlo-

—alizowanych wzdJuw drogi ”owiatowe– obowiązu–e 
ustawienie gJówne– —alenicy dachu równolegle do 

ulicy Gliwickiej. Linia zabudowy istnie–ąca, zgodnie 

z rysunkiem planu; 

 48) MN.61 ｦ do”uszcza się do—onanie scalenia 

i wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci w rozumieniu 

”rze”isów odrębnychŁ W związ—u z sąsiedztwem 

linii lasu ustala się szczególne warun—i ochrony 
”rzeciw”owarowe– zgodnie z § 11 ust. 1; 

 49) MN.62 ｦ do”uszcza się do—onanie scalenia 

i wtórnego ”odziaJu nieruchomo`ci w rozumieniu 

przepisów odrębnych; 
 50) MN.64 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 51) MN.65 ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

szeregowej zgodnie z rysunkiem planu; 

 52) MN.66 ｦ do”uszcza się zabudowę bliunia-

czą zgodnie z rysun—iem ”lanu; 
 53) MN.70 ｦ teren zabudowy mieszkaniowej 

szeregowej zgodnie z rysunkiem planu; 

 54) MN.71 ｦ w związ—u z sąsiedztwem linii la-

su ustala się szczególne warun—i ochrony ”rzeciw-

”owarowej zgodnie z § 11 ust. 1.  

 

§ 19Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy miesz-

—aniowe– –ednorodzinne– z usJugami, oznaczone na 

rysunku planu symbolem MNU. 

2. Na obszarze jednostek terenowych MNU.1 

÷ MNUŁ8 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 
oraz zasady —sztaJtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

 1) przeznaczenie podstawowe:  

 a)  utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę miesz—a-

niową –ednorodzinną oraz usJugową i rzemiosJa, 
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 b)  utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę towarzy-

szącą t–Ł garawe i budyn—i gos”odarcze oraz istnie-

–ące zabudowania gospodarskie, 

 c)  do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę, 
rozbudowę i wymianę istnie–ących budyn—ów ”od 
warun—iem zachowania ”rze”isów § 9 ustŁ 3 ”—t 6 
oraz § 11, 

 d)  dopuszcza się budowę nowych budyn—ów 
miesz—alnych, usJugowych i rzemiosJa wraz z za-

budową towarzyszącą, pod warunkiem zachowa-

nia ”rze”isów § 9 ust. 3 pkt 1 - 5 oraz § 11, 
 e)  ustala się udziaJ ”oszczególnych fun—c–i na 

obszarze dane– nieruchomo`ci w dowolnych ”ro-

porcjach, 

 f)  sady, uprawy gruntowe, szklarnie przydo-

mowe; 

 2) przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) chów i hodowla zwierząt do 5 ŚJP, chyba 

we w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono ina-

czej, 

 b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej za 

wy–ąt—iem stac–i bazowych telefonii —omórkowej; 

 3) ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ max. 

30% ”owierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–, 

 b)  ws—auni— powierzchni biologicznie czynnejｦ 

minŁ 40% ”owierzchni dziaJ—i, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inacze–, 
 c)  linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3, chyba 

we w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono ina-

czej, 

 d)  ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 
postojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie  

z § 9 ustŁ 2; 
 4) parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wyso—o`ć: 
 budyn—ów miesz—alnych i usJugowych do 

12,0 m nad poziomem terenu oraz trzy kondygna-

cje nadziemne, w tym ”oddasze uwyt—owe, chyba 
we w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono ina-

czej, 

 budyn—ów towarzyszących zabudowie miesz-

—aniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich i rze-

mie`lniczych ｦ 6,0 m, 

 utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym gos”odars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
o—re`lona ”owywe–, bez mowliwo`ci –e– dalszego 
”owiększania, 

 b)  szero—o`ć elewac–i frontowe–: 
 budyn—ów miesz—alnych i usJugowych ｦ max. 

20,0 m, chyba we w ustaleniach szczególnych 
postanowiono inaczej, 

 budyn—ów rzemie`lniczych ｦ max. 12 m, 

 budyn—ów towarzyszących zabudowie miesz-

kaniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich ｦ max. 

7,0 m, 

 utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowe– 
budyn—ów istnie–ących, w tym gos”odars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez mow-
liwo`ci –e– dalszego ”owię—szania, 

 c)  geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych i usJugowych - dachy 

strome o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 30 - 45o, 

dwu- lub wielos”adowe, chyba we w ustaleniach 

szczególnych ”ostanowiono inaczej; Do”uszcza się 
stosowanie naczóJ—ów oraz lu—arn lub o—ien ”oJa-

ciowychŁ Śo”uszcza się utrzymanie wystę”u–ących 

obecnie stro”odachów,  
 dla budyn—ów rzemie`lniczych oraz towarzy-

szących i gos”odars—ich do”uszcza się dachy ”ul-

pitowe oraz dachy o mnie–szym nachyleniu ”oJaci 
niw o—re`lone ”owywe–;  

 5) zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - 

wedJug § 6; 
 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 

szczególnych postanowiono inaczej;  

 8) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - 

wedJug § 9; 

 9) zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

 10) zasady zagospodarowania w zakresie bezpie-

czeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 11; 
 11) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

pkt 2; 

 12) szczególne warun—i zagospodarowania te-

renów ｦ wedJug § 14 i 15 oraz § 19 ustŁ 3Ł 
3. Śla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— te-

renowych ustala się nastę”u–ące szczególne wa-

runki zagospodarowania: 

 1)  MNU.1 ｦ utrzymuje się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Linia zabudowy ist-

nie–ąca, zgodnie z rysunkiem planu; 

 2)  MNU.2 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Linia zabudowy ist-

nie–ąca, zgodnie z rysunkiem planu; 

 3)  MNU.3 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –ej dalszej rozbudowy pro-

wadzone– wzdJuw te– granicyŁ Linia zabudowy ist-

nie–ąca, zgodnie z rysunkiem planu; 

 4)  MNU.5 ｦ utrzymu–e się istnie–ącą zabudo-

wę zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wy-

Jączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”ro-

wadzone– wzdJuw te– granicy. Linia zabudowy ist-

nie–ąca, zgodnie z rysun—iem ”lanuŁ Śo”uszcza się 
lo—alizac–ę ”ar—ingu dla samochodów cięwarowych, 

w ta—im wy”ad—u obowiązu–ą w szczególno`ci 
za”isy § 6 ustŁ 1; 
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 5)  MNU.7 ｦ utrzymu–e się istnie–ący drzewo-

stan gatun—ów drzew innych niw owocoweŁ Teren 
ws—azany w szczególno`ci dla realizac–i usJug ho-

telarstwa i gastronomii oraz funkcji mieszkaniowej. 

Śo”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingu dla auto—arów, 
w ta—im wy”ad—u obowiązu–ą w szczególno`ci 
za”isy § 6 ustŁ 1; 

 6)  MNU.8 - na—Jada się obowiązek ustawienia 

gJówne– —alenicy dachu budyn—u miesz—alnego 
równolegle do drogi ”owiatowe–Ł Ustala się linię 
zabudowy w odlegJo`ci 5,2 m od rzutu s—ra–nych 
”rzewodów sieci ele—troenergetyczne– 15 —V na 
”owierzchnięŁ Teren nalewy wy”osawyć w infra-

stru—turę technicznąŁ 
 

§ 20Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy zagro-

dowej, oznaczone na rysunku planu symbolem 

RM. 

2. Na obszarze jednostek terenowych RMŁ1 ÷ 
RM.2 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie oraz 
zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”odarowa-

nia terenu: 

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa za-

grodowa wraz z budowlami rolniczymi oraz zabu-

dową towarzyszącą i budyn—ami gos”odars—imi, 
zlokalizowana w zwartej zabudowie wsi: 

 a) utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę zagrodo-

wą, w tym istnie–ące budyn—i miesz—alne, garawe  
i budynki gospodarcze oraz budowle rolnicze  

i zabudowania gospodarskie, 

 b) do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę, 
rozbudowę i wymianę istnie–ących budyn—ów ”od 
warun—iem zachowania ”rze”isów § 9 ust. 3 pkt 6 

oraz § 11, 

 c) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów ”rze-

znaczonych do chowu i hodowli zwierząt do wy-

so—o`ci 40 ŚJP, ”od warun—iem zachowania ”rze-

”isów § 6, 
 d) dopuszcza się sady, u”rawy gruntowe, 

szklarnie przydomowe; 

 2)  przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) do”uszcza się ”rzeznaczenie ma—symalnie 

30% ”owierzchni caJ—owite– budyn—u mieszkalne-

go ”od usJugi nieuciąwliwe, 
 b) do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci usJu-

gowo - handlowe– związane– z gos”odar—ą rolną, 
 c) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i sieci in-

frastruktury technicznej, w tym stacji transforma-

torowych, ”od warun—iem, we nie za—Jóci to —orzy-

stania z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzeznaczeniem 

”odstawowym; za wy–ąt—iem stac–i bazowych 

telefonii —omór—owe–; 
 3)  ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

 a) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ max. 

30% ”owierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 

szczególnych ”ostanowiono inacze–, 
 b) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– ｦ 

minŁ 50% ”owierzchni dziaJ—i, 

 c) linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3, chyba we 
w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono inaczej, 

 d) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 
posto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie  

z § 9 ustŁ 2; 
 4)  parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a) ma—symalna wyso—o`ć: 
 budyn—ów miesz—alnych do 10,0 m nad ”o-

ziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze uwyt—owe, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inaczej, 

 budyn—ów towarzyszących zabudowie miesz-

kaniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich ｦ 6,0 m, 

 do”uszcza się ”rze—roczenie o—re`lone– ”owy-

we– wyso—o`ci ”rzez budowle rolnicze, 
 utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym gos”odars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
o—re`lona ”owywe–, bez mowliwo`ci –e– dalszego 
”owiększania, 

 b) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 
 budyn—ów miesz—alnych ｦ max. 12,0 m, 

chyba we w ustaleniach szczególnych ”ostanowio-

no inaczej, 

 budyn—ów towarzyszących zabudowie miesz-

kaniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich ｦ max. 

10,0 m, 

 utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowe– 
budyn—ów istnie–ących, w tym gos”odars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez mow-
liwo`ci –e– dalszego ”owiększania, 

 c) geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych - dachy strome o ką-
cie nachylenia gJównych ”oJaci 30 - 45o, dwuspa-

dowe, chyba we w ustaleniach szczególnych ”o-

stanowiono inacze–; Śo”uszcza się stosowanie 

naczóJ—ów oraz lu—arn lub o—ien ”oJaciowychŁ 
Dopuszcza się utrzymanie wystę”u–ących obecnie 
stro”odachów,  

 dla budyn—ów towarzyszących i gos”odar-

skich do”uszcza się dachy ”ul”itowe oraz dachy  
o mnie–szym nachyleniu ”oJaci niw o—re`lone ”o-

wywe–; 
 5)  zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - 

wedJug § 6; 
 6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7)  zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 
szczególnych postanowiono inaczej;  

 8)  zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - 

wedJug § 9; 

 9)  zasady obsJugi w za—resie infrastruktury 

technicznej - wedJug § 10; 
 10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ we-

dJug § 11; 
 11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

pkt 2; 
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 12)  szczególne warun—i zagospodarowania te-

renów ｦ wedJug § 14 i 15 oraz § 20 ustŁ 3. 

3. Śla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— te-

renowych ustala się nastę”u–ące szczególne wa-

runki zagospodarowania: 

 1)  RM.1 ｦ teren ob–ęty strefą ochrony —on-

serwators—ie– ty”u ｭBｬ dla —tórego obowiązu–ą 
za”isy § 7 ustŁ 7Ł Teren zlo—alizowany w sąsiedz-

twie rowu melioracji podstawowej ｦ obowiązu–ą 
za”isy § 6 ustŁ 2 ”—t 4Ł Utrzymu–e się istnie–ącą 
zabudowę, w tym zlo—alizowaną w granicy nieru-

chomo`ci; 
 2)  RM.2 ｦ teren ob–ęty w czę`ci strefą ochro-

ny —onserwators—ie– ty”u ｭBｬ dla —tórego obowią-
zu–ą za”isy § 7 ust. 7. Teren zlokalizowany  

w strefie ochrony waJów ”rzeciw”owodziowych  
ｦ obowiązu–ą za”isy § 11 ustŁ 2 oraz w sąsiedz-

twie rowu melioracji podstawowej ｦ obowiązu–ą 
za”isy § 6 ustŁ 2 ”—t 4Ł Utrzymu–e się istnie–ącą 
zabudowę, w tym zlo—alizowaną w granicy nieru-

chomo`ciŁ  
 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy usJugowej 
 

§ 21Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy usJu-

gowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U. 

2. Na obszarze jednostek terenowych UŁ1 ÷ 
U.2 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie oraz za-

sady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

 1)  przeznaczenie podstawowe - zabudowa 

usJugowa: 
 a)  utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę usJugo-

wą związaną z usJugami gastronomii i hotelarstwa, 

 b)  do”uszcza się budowę nowe– zabudowy 
usJugowe–, 

 c)  do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę i roz-

budowę istnie–ących budyn—ów ”od warun—iem za-

chowania ”rze”isów § 9 ustŁ 3 ”—t 6 oraz § 11, 

 d)  do”uszcza się wyburzenie zabudowy zde-

kapitalizowanej ｦ wedJug § 14 ust. 2; 

 2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  do”uszcza się lo—alizac–ę miesz—aL lub za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej na potrzeby 

wJa`ciciela, 

 b)  do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i sieci 
infrastruktury technicznej, w tym stacji transfor-

matorowych, ”od warun—iem, we nie za—Jóci to 
—orzystania z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzezna-

czeniem ”odstawowym; za wy–ąt—iem stac–i ba-

zowych telefonii —omór—owe–; 
 3)  ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ max. 

40% ”owierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–, 

 b)  ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 
ｦ minŁ 20% ”owierzchni dziaJ—i, 

 c)  linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3, chyba we 
w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono inaczej, 

 d)  ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”o-

sto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie z § 9 
ustŁ 2; Śo”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingu dla autoka-

rów, w ta—im wy”ad—u obowiązu–ą w szczególno`ci 
za”isy § 6 ustŁ 1; 

 4)  parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wyso—o`ć: 
 budyn—ów usJugowych do 12,0 m nad ”o-

ziomem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze uwyt—owe, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inaczej, 

 budyn—ów miesz—alnych ｦ do 10,0 m nad 

poziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziem-

ne, w tym ”oddasze uwyt—owe,  
 budyn—ów towarzyszących t–Ł garawy i bu-

dyn—ów gos”odarczych ｦ do 6,0 m, 

 utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, –eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez 
mowliwo`ci –e– dalszego ”owię—szania, 

 b)  szero—o`ć elewac–i frontowe–: 
 budyn—ów usJugowych ｦ max. 36,0 m, 

 budyn—ów miesz—alnych ｦ 12,0 m, 

 budyn—ów towarzyszących zabudowie usJu-

gowej i miesz—aniowe– oraz budyn—ów gos”odar-

czych ｦ max. 10,0 m, 

 utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowe– 
budyn—ów istnie–ących, w tym gos”odars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez mow-
liwo`ci –e– dalszego ”owiększania, 

 c)  geometria dachu:  

 budyn—ów mieszkalnych - dachy strome o ką-
cie nachylenia gJównych ”oJaci 30 - 45o, dwu- lub 

wielos”adowe; Śo”uszcza się stosowanie naczóJ-
—ów oraz lu—arn lub o—ien ”oJaciowychŁ Śo”uszcza 
się utrzymanie wystę”u–ących obecnie stro”oda-

chów,  
 dla budyn—ów towarzyszących i gospodar-

skich do”uszcza się dachy ”ul”itowe oraz dachy  
o mnie–szym nachyleniu ”oJaci niw o—re`lone ”o-

wywe–; 
 5)  zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - 

wedJug § 6; 
 6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7)  zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 
szczególnych postanowiono inaczej;  

 8)  zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - 

wedJug § 9; 

 9)  zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

 10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bezpieczeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ we-

dJug § 11; 
 11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

pkt 1; 
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 12)  szczególne warun—i zagospodarowania te-

renów ｦ wedJug § 14 i 15 oraz § 21 ustŁ 3Ł 
3. Śla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— te-

renowych ustala się nastę”u–ące szczególne wa-

runki zagospodarowania: 

 1)  U.1 - utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę 
zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJą-
czeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowa-

dzone– wzdJuw te– granicyŁ Linia zabudowy istnie–ą-
ca, zgodnie z rysunkiem planu; 

 2)  U.2 - utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę 
zlo—alizowaną w granicy nieruchomo`ci z wyJą-
czeniem mowliwo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowa-

dzone– wzdJuw te– granicyŁ Linia zabudowy istnie–ą-
ca, zgodnie z rysunkiem planu.  

 

§ 22Ł1Ł Wyznacza się tereny usJug —ultury i —ultu 

religijnego, oznaczone na rysunku planu symbolem 

UK. 

2. Na obszarze jednostek terenowych UKŁ1 ÷ 
UK.3 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie oraz 
zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”odarowa-

nia terenu: 

 1)  ”rzeznaczenie ”odstawowe: usJugi —ultury  
i kultu religijnego: 

 a)  utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę, 
 b)  do”uszcza się budowę nowe– zabudowy, 
 c)  do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę  

i rozbudowę istnie–ących budyn—ów ”od warun-

kiem zachowania ”rze”isów § 9 ust. 3 pkt 6 oraz 

§ 11; 

 2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów i sieci 

infrastruktury technicznej, w tym stacji transfor-

matorowych, ”od warun—iem, we nie za—Jóci to 
—orzystania z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzezna-

czeniem ”odstawowym; za wy–ąt—iem stac–i ba-

zowych telefonii —omór—owe–; 
 3)  ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ max. 

50% ”owierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–, 

 b)  ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 
ｦ minŁ 30% ”owierzchni dziaJ—i, 

 c)  linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3, chyba we 
w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono inaczej, 

 d)  ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc ”o-

sto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie z § 9 
ustŁ 2; Śo”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingu dla auto—a-

rów, w ta—im wy”ad—u obowiązu–ą w szczególno`ci 
za”isy § 6 ustŁ 1; 

 4)  parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wyso—o`ć: 
 dla budyn—ów nowych ｦ 12,0 m, 

 utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, –eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez 
mowliwo`ci –e– dalszego ”owię—szania, 

 b)  szero—o`ć elewac–i frontowe– ｦ 20,0 m, 

 utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowe– 
budyn—ów istnie–ących –eweli –est ona wię—sza od 
ustalone– ”owywe–, bez mowliwo`ci –e– dalszego 
”owiększania, 

 c)  geometria dachu:  

 dla budyn—ów nowych ｦ dachy strome o ką-
cie nachylenia gJównych ”oJaci 30 - 45o, dwu- lub 

wielos”adowe; Śo”uszcza się stosowanie naczóJ-
—ów oraz lu—arn lub o—ien ”oJaciowychŁ Śo”uszcza 

się utrzymanie wystę”u–ących obecnie stro”oda-

chów, 
 dla budyn—ów istnie–ących ｦ utrzymu–e się 

obecny —sztaJt dachu; 
 5)  zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - 

wedJug § 6; 
 6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7)  zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 
szczególnych postanowiono inaczej;  

 8)  zasady obsJugi w zakresie komunikacji - 

wedJug § 9; 

 9)  zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

 10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ we-

dJug § 11; 
 11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

pkt 3; 

 12)  szczególne warunki zagospodarowania te-

renów ｦ wedJug § 14 i 15 oraz § 22 ustŁ 3Ł 
3. Śla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— te-

renowych ustala się nastę”u–ące szczególne wa-

runki zagospodarowania: 

 1)  UK.1 ｦ teren istnie–ącego domu —ulturyŁ 
Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę zlo—alizowaną 
w granicy nieruchomo`ci z wyJączeniem mowliwo-

`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowadzone– wzdJuw te– 
granicyŁ Linia zabudowy istnie–ąca, zgodnie z ry-

sun—iem ”lanuŁ Śo”uszcza się lo—alizac–ę usJug 
handlu i gastronomii –a—o ”rzeznaczenia uzu”eJnia-

–ącego; Teren usJug —ultury i —ultu religi–nego zali-
cza się do ”rzestrzeni ”ublicznych, dla —tórych 
obowiązu–ą za”isy § 16; 

 2)  UK.2 ｦ teren istnie–ące– —a”licz—i w”isane– 
do ewidenc–i zabyt—ów i ob–ęte– ochroną na ”od-

stawie ustaleL § 7 ustŁ 2 i 3 ninie–szego ”lanu. 

Ustala się za—az realizac–i nowe– zabudowyŁ 
Utrzymu–e się istnie–ącą linię zabudowyŁ Nie –est 
wymagana realizacja miejsc postojowych; 

 3)  UK.3 - teren istnie–ącego —o`cioJa ”arafial-

negoŁ Utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę oraz ist-

nie–ącą linię zabudowyŁ Śo”uszcza się lo—alizac–ę 
usJug handlu i gastronomii –a—o ”rzeznaczenia uzu-

”eJnia–ącego; do”uszcza się wyznaczenie stano-

wis— ”osto–owych ”oza wyznaczoną –ednost—ą 
terenową wzdJuw ”rzylegJych drógŁ Teren usJug 
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—ultury i —ultu religi–nego zalicza się do przestrzeni 

”ublicznych, dla —tórych obowiązu–ą za”isy § 16Ł 
 

§ 23Ł1Ł Wyznacza się tereny usJug s”ortu, 
oznaczone na rysunku planu symbolem US. 

2. Na obszarze wyznaczonej jednostki tereno-

wej US ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie oraz 
zasady —sztaJtowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu: 

 1)  ”rzeznaczenie ”odstawowe: usJugi s”ortu: 
 a) utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę, 
 b) do”uszcza się realizac–ę nowe– zabudowy na 

”otrzeby usJug s”ortu i re—reac–i, 
 c) do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę i roz-

budowę istnie–ących budyn—ów ”od warunkiem za-

chowania ”rze”isów § 9 ustŁ 3 ”—t 6 oraz § 11;  

 2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i sieci in-

frastruktury technicznej, w tym stacji transforma-

torowych, ”od warun—iem, we nie za—Jóci to —orzy-

stania z nieruchomo`ci zgodnie z przeznaczeniem 

”odstawowym; za wy–ąt—iem stac–i bazowych 

telefonii —omór—owe–; 
 3)  ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

 a) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ max. 

50% ”owierzchni dziaJ—i, 
 b) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– ｦ 

min. 30% ”owierzchni dziaJ—i, 
 c) linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3; Utrzymuje 

się istnie–ącą zabudowę zlo—alizowaną w granicy 
nieruchomo`ci z wyJączeniem mowliwo`ci –e– dalsze– 
rozbudowy ”rowadzone– wzdJuw te– granicy, 

 d) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 
posto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie  

z § 9 ustŁ 2; Śo”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingu dla 
auto—arów, w ta—im wy”ad—u obowiązu–ą  
w szczególno`ci za”isy § 6 ustŁ 1Ł Śo”uszcza się 
wyznaczenie miejsc postojowych poza wyznaczo-

ną –ednost—ą terenową wzdJuw ”rzylegJych dróg 
lub na odrębnych terenach; 

 4)  parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a) ma—symalna wyso—o`ć ｦ 12,0 m, 

 b) szero—o`ć elewac–i frontowe– ｦ 30, m, 

 c) geometria dachu: —sztaJtowana indywidual-

nie; 

 5)  zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - 

wedJug § 6; 
 6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7)  zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8; 
 8)  zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - 

wedJug § 9; 
 9)  zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 

technicznej - wedJug § 10; 

 10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ we-

dJug § 11; 
 11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

pkt 3; 

 12)  szczególne warun—i zagospodarowania te-

renów ｦ wedJug § 14 ÷ 16. Teren usJug s”ortu 
zalicza się do przestrzeni publicznych, dla —tórych 
obowiązu–ą za”isy § 16Ł 

 

§ 24Ł1Ł Wyznacza się tereny usJug innych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UI. 

2. Na obszarze wyznaczonej jednostki tereno-

wej UI ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie oraz 
zasady —sztaJtowania zabudowy i zagos”odarowa-

nia terenu: 

 1)  przeznaczenie podstawowe: remiza ochot-

nicze– strawy ”owarne–: 
 a) utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę, 
 b) do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę i 

rozbudowę istnie–ących budyn—ów ”od warunkiem 

zachowania ”rze”isów § 9 ustŁ 3 ”—t 6 oraz § 11;  
 2)  przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i sieci in-

frastruktury technicznej, w tym stacji transforma-

torowych, ”od warun—iem, we nie za—Jóci to —orzy-

stania z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzeznaczeniem 

”odstawowym; za wy–ąt—iem stac–i bazowych 

telefonii —omór—owe–; 
 3)  ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

 a) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ max. 

80% ”owierzchni dziaJ—i, 
 b) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– ｦ 

nie ustala się, 
 c) linie zabudowy: utrzymu–e się istnie–ącą linię 

zabudowy, w tym w granicy nieruchomo`ci, 
 d) nie jest wymagane zapewnienie miejsc po-

stojowych; 

 4)  parametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a) ma—symalna wyso—o`ć ｦ 12,0 m, 

 b) szeroko`ć elewac–i frontowe– ｦ 10,0 m, 

 c) geometria dachu: —sztaJtowana indywidual-

nie; 

 5)  zasady ochrony `rodowiska i przyrody - 

wedJug § 6; 
 6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7)  zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8; 
 8)  zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i  

- wedJug § 9; 

 9)  zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

 10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ we-

dJug § 11; 
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 11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
pkt 3; 

 12)  szczególne warun—i zagospodarowania te-

renów ｦ nie ustala sięŁ 
 

RozdziaJ 3 

Tereny dziaJalno`ci produkcyjnej i skJadowej 
 

§ 25Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy ”ro-

du—cy–ne–, s—Jadowo - magazynowe– i rzemiosJa 
oznaczone na rysunku planu symbolem PP. 

2. Na obszarze jednostek terenowych PPŁ1 ÷ 
PP.4 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie oraz 
zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”odarowa-

nia terenu: 

 1)  przeznaczenie podstawowe: zabudowa 

”rodu—cy–na, s—Jadowo - magazynowa oraz rze-

miosJa: 
 a) utrzymu–e się istnie–ącą i w”rowadza nową 

zabudowę zgodnie z fun—c–ą ”odstawową, 
 b) do”uszcza się lo—alizac–ę za”leczy admini-

stracyjno - technicznych oraz soc–alnych, a ta—we 
sz—óJ ”rzyza—Jadowych, 

 c) do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę i roz-

budowę istnie–ących budyn—ów ”od warun—iem za-

chowania ”rze”isów § 9 ustŁ 3 ”—t 6 oraz § 11, 
 d) do”uszcza się ”rowadzenie handlu hurto-

wego –eweli nie ma innych ograniczeL wyni—a–ą-
cych z unormowaL branwowych lub technologicz-

nych; 

 2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) do”uszcza się lo—alizac–ę miesz—ania lub bu-

dynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrzeby 

wJa`ciciela oraz –a—o miesz—aL sJuwbowych, 

 b) dopuszcza się lo—alizac–ę obie—tów usJugo-

wych, w tym usJug handlu o ”owierzchni s”rzeda-

wy mniejsze– niw 400 m2, 

 c) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i sieci in-

frastruktury technicznej, w tym stacji transforma-

torowych, ”od warun—iem, we nie za—Jóci to —orzy-

stania z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzeznaczeniem 

podstawowym, 

 d) do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i bazowych 
telefonii —omór—owe–; 

 3)  ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

 a) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ max. 

60% ”owierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–, 

 b) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– ｦ 

minŁ 30% ”owierzchni dziaJ—i, 
 c) linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3, chyba we 

w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono inaczej, 

 d) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 
postojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie  

z § 9 ustŁ 2; Śo”uszcza się lo—alizac–ę ”ar—ingu dla 
auto—arów, w ta—im wy”ad—u obowiązu–ą  
w szczególno`ci za”isy § 6 ustŁ 1; 

 4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a) ma—symalna wyso—o`ć: 
 budyn—ów usJugowych do 12,0 m nad po-

ziomem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze uwyt—owe, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inaczej, 

 budyn—ów miesz—alnych ｦ do 10,0 m nad 

poziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziem-

ne, w tym ”oddasze uwyt—owe,  
 budyn—ów towarzyszących t–Ł garawy i bu-

dyn—ów gos”odarczych ｦ do 6,0 m, 

 utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, –eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez 
mowliwo`ci –e– dalszego ”owię—szania, 

 b) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 
 budyn—ów usJugowych ｦ max. 36,0 m, 

 budyn—ów miesz—alnych ｦ 12,0 m, 

 budyn—ów towarzyszących zabudowie usJu-

gowe– i miesz—aniowe– oraz budyn—ów gos”odar-

czych ｦ max. 10,0 m, 

 utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowe– 
budyn—ów istnie–ących, w tym gos”odars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez mow-
liwo`ci –e– dalszego ”owiększania, 

 c) geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych - dachy strome o ką-
cie nachylenia gJównych ”oJaci 30 - 45o, dwu- lub 

wielos”adowe; Śo”uszcza się stosowanie naczóJ-
—ów oraz lu—arn lub o—ien ”oJaciowychŁ Śo”uszcza 

się utrzymanie wystę”u–ących obecnie stro”oda-

chów,  
 dla budyn—ów towarzyszących i gos”odar-

skich do”uszcza się dachy ”ul”itowe oraz dachy  
o mnie–szym nachyleniu ”oJaci niw o—re`lone ”o-

wywe–; 
 5)  zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - 

wedJug § 6: 
 a) uciąwliwo`ć ”rowadzone– dziaJalno`ci go-

s”odarcze– dla `rodowis—a w za—resie emis–i haJa-

su, wibrac–i, zanieczyszczeL ”owietrza, związ—ów 
zJowonnych oraz nie–onizu–ącego ”romieniowania 
ele—tromagnetycznego nie mowe ”owodować ”rze-

—roczenia w sąsiedztwie standardów –a—o`ci `ro-

dowis—a i nie mowe wy—raczać ”oza granice tere-

nu, do którego ”rowadzący dziaJalno`ć ”osiada 

tytuJ ”rawny; 
 6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7)  zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 

szczególnych postanowiono inaczej;  

 8)  zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - 

wedJug § 9; 

 9)  zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

 10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ we-

dJug § 11; 
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 11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
pkt 1; 

 12)  szczególne warun—i zagospodarowania te-

renów ｦ wedJug § 14 i 15: 
 a)  w ”rzy”ad—u materiaJów sy”—ich obowiązu-

–e na—az ich s—Jadowania w zam—niętych ”omiesz-

czeniach lub zbiorni—ach lub w inny s”osób zabez-

”iecza–ący ”rzed ”rzedostawaniem się ”yJów do 
atmosfery lub wód i glebyŁ 

 

§ 26Ł1Ł Wyznacza się tereny specjalistycznej 

produkcji rolniczej oznaczone na rysunku planu 

symbolem RU. 

2. Na obszarze wyznaczonej jednostki tereno-

wej ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie oraz za-

sady —sztaJtowania zabudowy i zagos”odarowania 

terenu: 

 1) przeznaczenie podstawowe: tereny specjali-

styczne– ”rodu—c–i rolnicze– (ro`linne– i zwierzęcej), 

urządzenia ”rodu—c–i rolne–, hodowli i chowu zwie-

rząt oraz obsJugi gos”odar—i rolne–, bazy gos”o-

darcze zieleni: 

 a) utrzymu–e się istnie–ącą zabudowę, w tym 
istnie–ące budyn—i miesz—alne, garawe i budyn—i 
gospodarcze oraz budowle rolnicze, 

 b) do”uszcza się ”rzebudowę, nadbudowę, 
rozbudowę i wymianę istnie–ących budyn—ów ”od 
warun—iem zachowania ”rze”isów § 9 ust. 3 pkt 6 

oraz § 11, 

 c) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów ”rze-

znaczonych do chowu i hodowli zwierząt do wy-

soko`ci 100 ŚJP, ”od warun—iem zachowania 
”rze”isów § 6, 

 d) do”uszcza się sady, u”rawy gruntowe, 
szklarnie przydomowe, 

 e) do”uszcza się ”rowadzenie dziaJalno`ci usJu-

gowo - handlowe– związane– z gos”odar—ą rolną; 
 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  do”uszcza się lo—alizac–ę miesz—ania lub 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego na potrze-

by wJa`ciciela oraz –a—o miesz—aL sJuwbowych, 

 b)  do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i sieci 

infrastruktury technicznej, w tym stacji transfor-

matorowych, ”od warun—iem, we nie za—Jóci to 
—orzystania z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzezna-

czeniem podstawowym, za wy–ąt—iem stac–i ba-

zowych telefonii —omór—owe–; 
 3) ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ max. 

60% ”owierzchni dziaJ—i,  
 b)  ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ minŁ 20% ”owierzchni dziaJ—i, 
 c)  linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3,  
 d)  ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 

postojowych w granicach nieruchomo`ci zgodnie  

z § 9 ustŁ 2; 
 4) ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wyso—o`ć: 
 budyn—ów miesz—alnych do 10,0 m nad ”o-

ziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze uwyt—owe,  
 budyn—ów towarzyszących zabudowie miesz-

kaniowe– oraz budyn—ów gos”odarczych ｦ 6,0 m, 

 do”uszcza się ”rze—roczenie o—re`lone– ”owy-

we– wyso—o`ci ”rzez budowle rolnicze, 
 b)  szero—o`ć elewac–i frontowe–: 

 budyn—ów miesz—alnych ｦ max. 12,0 m, 

 budyn—ów towarzyszących zabudowie miesz-

kaniowe– oraz budyn—ów gos”odarczych ｦ max. 

10,0 m, 

 budowli rolniczych ｦ nie ustala się, 
 c)  geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych - dachy strome o ką-
cie nachylenia gJównych ”oJaci 30 - 45o, dwuspa-

dowe; Śo”uszcza się stosowanie naczóJ—ów oraz 
lu—arn lub o—ien ”oJaciowychŁ Śo”uszcza się 
utrzymanie wystę”u–ących obecnie stro”odachów,  

 dla budyn—ów towarzyszących i gos”odarczych 

do”uszcza się dachy ”ul”itowe oraz dachy o mniej-

szym nachyleniu ”oJaci niw o—re`lone ”owywe–, 
 dla budowli rolniczych ｦ nie ustala się; 

 5) zasady ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - 

wedJug § 6; 
 6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
 7) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 8; 
 8) zasady obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - 

wedJug § 9; 
 9) zasady obsJugi w za—resie infrastru—tury 

technicznej - wedJug § 10; 
 10) zasady zagospodarowania w zakresie bez-

”ieczeLstwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug  
§ 11; 

 11) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
pkt 1; 

 12) szczególne warun—i zagos”odarowania te-

renów ｦ wedJug § 14 i 15Ł 
 

RozdziaJ 4 

Tereny infrastruktury technicznej 

 

§ 27Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem K ｦ tereny urządzeL od”rowadzania 
`cie—ów ｦ ”om”ownie `cie—ów: 

 1)  obowiązu–e na—az za”ewnienia od”owied-

nich warun—ów sanitarnych, bez”ieczeLstwa ”owa-

rowego oraz ochrony `rodowis—a; 
 2)  obowiązu–e na—az za”ewnienia dostę”u do 

drogi publicznej. 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem W ｦ tereny urządzeL zao”atrzenia w wodę ｦ 

podstawowe ”rzeznaczenie terenów ”od stac–e 
pomp. 
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3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem E ｦ tereny urządzeL ele—troenergetycznych  

- podstawowe ”rzeznaczenie terenów ”od stac–e 
transformatorowe: 

 1) utrzymu–e się istnie–ące stac–e transformato-

rowe; do”uszcza się ich ”rzebudowę –a—o stac–e 
kontenerowe lub nasJu”owe; 

 2) wskazana na rysunku planu lokalizacja no-

wych stacji transformatorowych jest orientacyjna  

i wymaga u`ci`lenia na eta”ie ”ro–e—tu budowla-

nego, na podstawie wykonanej kompleksowej 

—once”c–i zao”atrzenia obszaru w energię elek-

tryczną; 
 3) do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i transforma-

torowych SNłNN i innych obie—tów i urządzeL 
elektroenergetycznych na terenach przeznaczo-

nych dla innych funkcji (drogi, tereny mieszkanio-

we, usJugi, tereny ”rodu—cy–ne i inŁ) ”rzy zacho-

waniu wJa`ciwych warun—ów technicznych i wy-

mogów ”rze”isów odrębnych; 
 4) do”uszcza się lo—alizac–ę nowych stac–i 

transformatorowych na terenie do —tórego inwe-

stor ma tytuJ ”rawny –eweli wyni—a to z –ego indy-

widualnych potrzeb. 

 

RozdziaJ 5 

Tereny komunikacji 

 

§ 28Ł1Ł Śla ulic i dróg ustala się nastę”u–ące 
szero—o`ci w liniach rozgranicza–ących: 

 1)  droga i ulica w ciągu drogi powiatowej - 

klasy zbiorczej KD-ź: 12÷20 metrów; 
 2)  drogi i ulice w ciągu dróg gminnych - klasy 

lokalnej KD-L: 10÷15 metrów; 
 3)  drogi i ulice w ciągu dróg gminnych - klasy 

dojazdowej KD-Ś: 10÷15 metrów; 

 4)  ciąg ”ieszo - –ezdny KPJ: minŁ 6 metrów; 

 5)  droga transportu rolnego i le`nego KŚR: 
3÷5 metrów; 

 6)  drogi wewnętrzne KŚW: minŁ 6 metrówŁ 
2. W odniesieniu do drogi i ulicy w ciągu drogi 

powiatowej i drogi gminnej KD-L oraz dróg i ulic  
w ciągu dróg gminnych do”uszcza się utrzymanie 
istnie–ących szero—o`ci w liniach rozgraniczają-
cychŁ Śocelowo nalewy dąwyć do uzys—ania ”eJ-
nych ”arametrów technicznych zgodnie z obowią-
zu–ącymi ”rze”isami odrębnymi. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania 
i zagos”odarowania terenów dróg:  

 1) ”rzy ”ro–e—towaniu i realizac–i ulic i dróg ”u-

blicznych oraz dróg wewnętrznych nalewy uwzględ-

nić —onieczno`ć ich dostosowania do —orzystania 

”rzez osoby nie”eJnos”rawne, w szczególno`ci ”o-

rusza–ące się na wóz—ach inwalidzkich; 

 2) wszyst—ie ulice, drogi oraz tereny związane 
z —omuni—ac–ą nalewy docelowo wy”osawyć  
w system kanalizacji deszczowej; 

 3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z wJa`ciwym zarządcą drogi; 
 4) lo—alizowanie w ”asie drogowym urządzeL  

i obie—tów niezwiązanych z gos”odar—ą drogową 
lub potrzebami ruchu, mowe nastą”ić (w szczegól-

nie uzasadnionych wy”ad—ach) wyJącznie za zgo-

dą wJa`ciwego zarządcy drogi; 
 5) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących dróg 

wewnętrznych oraz dróg gminnych nie”ublicz-

nychŁ W miarę mowliwo`ci terenowych nalewy 
dąwyć do ich dostosowania (szczególnie w za—re-

sie szero—o`ci ”asa drogowego) do wymogów 
”rze”isów odrębnych. 

4. Śla ulicy w ciągu drogi ”owiatowe– —lasy 
zbiorczej KD-Z obowiązu–ą zasady —sztaJtowania  
i zagospodarowania ustalone w ustŁ 1÷3 oraz: 

 1)  do”uszcza się utrzymanie szero—o`ci w do-

tychczasowych liniach rozgranicza–ących; 
 2)  elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

ro—o`ć ”asa –ezdni ｦ zgodnie z warunkami tech-

nicznymi; 

 3)  do”uszcza się ”rzebudowę i remonty dróg  
w istnie–ących granicach wJasno`ci, zgodnie z wa-

runkami technicznymi; 

 4)  do”uszcza się w”rowadzanie zes”oJów zie-

leni; 

 5)  do”uszcza się lo—alizac–ę ”rzystan—ów au-

tobusowych wraz z towarzyszącymi urządzeniami 
i obie—tami usJugowymi; Obie—ty te winny odzna-

czać się estetyczną formą, dostosowaną do `ro-

dowiska architektonicznego; 

 6)  do”uszcza się organizowanie stanowis— 
”osto–owych dla samochodów (”ar—ingów), ”oza 
pasami jezdni. 

5. Śla ulicy w ciągu drogi gminne– —lasy lo—al-

nej KD-L obowiązu–ą zasady —sztaJtowania i zago-

spodarowania ustalone w ustŁ 1÷3 oraz: 
 1)  do”uszcza się utrzymanie szero—o`ci w do-

tychczasowych liniach rozgranicza–ących; 
 2)  elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

ro—o`ć ”asa –ezdni ｦ zgodnie z warunkami tech-

nicznymi; 

 3)  do”uszcza się ”rzebudowę i remonty dróg  
w istnie–ących granicach wJasno`ci, zgodnie z wa-

runkami technicznymi; 

 4)  do”uszcza się w”rowadzanie elementów 
zieleni i –e– zes”oJów oraz elementów rzeubiar-

s—ich, maJe– archite—tury i niezwiązanych trwale  
z gruntem obie—tów budowlanych z usJugami han-

dlowymi i gastronomicznymi w s”osób nieza—Jóca-

–ący fun—c–i —omuni—acy–ne–;  
 5)  do”uszcza się lo—alizac–ę ”rzystan—ów au-

tobusowych wraz z towarzyszącymi urządzeniami 
i obie—tami usJugowymi; Obie—ty te winny odzna-

czać się estetyczną formą, dostosowaną do `ro-

dowiska architektonicznego; 
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 6)  do”uszcza się organizowanie stanowis— 
postojowych dla samochodów (”ar—ingów), ”oza 
pasami jezdni. 

6. Śla ulicy w ciągu drogi gminne– —lasy do–az-

dowej KD-D obowiązu–ą zasady —sztaJtowania  
i zagospodarowania ustalone w ustŁ 1÷3 oraz: 

 1) dla ulic i dróg oznaczonych –a—o KŚ-D2 do-

”uszcza się utrzymanie szero—o`ci w dotychcza-

sowych liniach rozgranicza–ących; 
 2) elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

ro—o`ć ”asa –ezdni ｦ zgodnie z warunkami tech-

nicznymi; 

 3) do”uszcza się ”rzebudowę i remonty dróg  
w istnie–ących granicach wJasno`ci, zgodnie z wa-

runkami technicznymi; 

 4) dopuszcza się w”rowadzenie elementów 
rzeubiars—ich, maJe– archite—tury i niezwiązanych 
trwale z gruntem obie—tów budowlanych z usJu-

gami handlowymi i gastronomicznymi w s”osób 
nieza—Jóca–ący fun—c–i —omuni—acy–ne–;  

 5) obowiązu–e w”rowadzanie sz”alerów drzew 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

 6) do”uszcza się organizowanie stanowis— ”o-

sto–owych dla samochodów (”ar—ingów), ”oza 
pasami jezdni. 

7. Śla ciągów ”ieszo - jezdnych KPJ obowiązu-

–ą zasady —sztaJtowania i zagos”odarowania usta-

lone w ust. 1 i 3 oraz: 

 1) dopuszcza się organizac–ę ”rzestrzeni zarówno 
poprzez wydzielenie jezdni, jak i bez jej wydzielenia; 

nawierzchnie ciągów nalewy utwardzić; 
 2) do”uszcza się w”rowadzanie zieleni, ele-

mentów rzeubiars—ich, maJe– archite—tury i nie-

związanych trwale z gruntem obie—tów budowla-

nych z usJugami handlowymi i gastronomicznymi 
w s”osób nieza—Jóca–ący fun—c–i —omuni—acy–ne– 
ciągu; 

 3) do”uszcza się w”rowadzenie ograniczonego 
ruchu samochodowego o charakterze dojazdowym; 

 4) dla istnie–ących ciągów ”ieszo - jezdnych, 

—tórych szero—o`ć –est mnie–sza niw 5 m obowiązu-

–e za—az budowy obie—tów trwale związanych  
z gruntem (ogrodzenia, obudowy `mietni—ów it”Ł) 
w wyznaczonym obustronnie ”asie o szero—o`ci 
2,5 m od osi ciąguŁ 

8. Śla dróg wewnętrznych KDW obowiązu–ą 

zasady —sztaJtowania i zagos”odarowania ustalone 

w ust. 1 i 3 oraz: 

 1) do”uszcza się urządzenie drogi w formie 
ciągu ”ieszo - jezdnego; 

 2) do”uszcza się organizac–ę ”rzestrzeni bez 
wydzielania jezdni; 

 3) do”uszcza się w”rowadzenie ograniczonego 
ruchu samochodowego o charakterze dojazdowym; 

 4) dla istnie–ących dróg wewnętrznych, —tó-
rych szero—o`ć –est mnie–sza niw 5 m obowiązu–e 
za—az budowy obie—tów trwale związanych  
z gruntem (ogrodzenia, obudowy `mietni—ów it”Ł) 

w wyznaczonym obustronnie ”asie o szero—o`ci  
2,5 m od osi ciąguŁ 

9. Śla dróg trans”ortu rolnego i le`nego KD-R 

obowiązu–ą zasady —sztaJtowania i zagos”odaro-

wania ustalone w ust. 1 oraz: 

 1) do”uszcza się utwardzenie terenu; 
 2) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruktury 

techniczne– na warun—ach uzgodnionych z wJa`ci-

wym zarządcą drogiŁ 
 

§ 29.1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KS podstawowe przeznaczenie terenu 

”od ”ar—ingi samochodów osobowych, cięwaro-

wych, autobusów: 
 1)  dozwolona –est lo—alizac–a terenów zieleni 

oraz sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 
 2)  zabrania się realizac–i stacji paliw; 

 3)  na—azu–e się wy—onanie wewnętrzne– sieci 
—analizac–i deszczowe– oraz zabez”ieczeL ”rzed 
s”Jywem zanieczyszczonych wód o”adowych na 
tereny ”rzylegJe, a ta—we wstę”ne ”odczyszczenie 

przed odprowadzeniem do kolektora kanalizacji 

deszczowej. 

 

§ 30. Trasy rowerowe w postaci oznakowa-

nych ”asów ruchu, uzu”eJnione od”owiednio 
przygotowanymi ”ar—ingami winny być - w miarę 
mowliwo`ci technicznych - wprowadzane na tereny 

przeznaczone dla komunikacji lub po uzyskaniu 

zgody wJa`cicieli nieruchomo`ci, ta—we na tereny 

innych –ednoste—, w tym lasówŁ 
 

RozdziaJ 6 

Tereny gruntów rolnych i le`nych oraz wód 

 

§ 31Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem R - tereny gruntów rolnych u”raw ”o-

lowych.  

2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 
wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny upraw 

polowych: 

 a) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu ”od 
uprawy ogrodnicze, sady, uprawy gruntowe, 

 b) dopuszcza się zalesienie gruntów o —lasie 
bonitacy–ne– V i VI oraz nieuwyt—ów; 

 2)  przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) do”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów i bu-

dowli sJuwących gos”odarce rolne– z wy–ąt—iem 
budyn—ów inwentars—ich, 

 b) do”uszcza się ”rzebudowę i budowę no-

wych utwardzonych dróg trans”ortu rolnego oraz 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odaro-

wania terenu: 

 1)  na—azu–e się utrzymanie istnie–ących remiz 
`ród”olnych, ”asów wiatrochronnych i zieleni ”o-

rastające– brzegi cie—ów wodnych; do”uszcza się 
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w”rowadzenie dodat—owych ”asów wiatrochron-

nych; 

 2)  na—azu–e się utrzymanie wód ”Jynących  
i sto–ących istnie–ących na terenach rolnych; 

 3)  zabrania się lo—alizac–i gieJd i targów zwie-

rzątŁ 
 

§ 32Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RZ- tereny trwaJych uwyt—ów zielonych, 

Ją— i ”astwisk.  

2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 
wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny trwa-

Jych uwyt—ów zielonych, Ją— i ”astwis—: 
 a) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu ”od 

uprawy ogrodnicze, sady, 

 b) do”uszcza się zalesienie gruntów o —lasie 
bonitacy–ne– V i VI oraz nieuwyt—ów; 

 2)  przeznaczenie uzu”eJnia–ące: do”uszcza się 
”rzebudowę i budowę nowych utwardzonych dróg 
transportu rolnego oraz prowadzenie sieci infra-

struktury technicznej. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odaro-

wania terenu: 

 1) w”rowadza się za—az zabudowy, w tym za-

kaz lokalizacji budowli rolniczych; 

 2) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących remiz 
`ród”olnych, ”asów wiatrochronnych i zieleni ”o-

rasta–ące– brzegi cie—ów wodnych; do”uszcza się 
w”rowadzenie dodat—owych ”asów wiatrochron-

nych; 

 3) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących wód 
”Jynących i sto–ących oraz ich dostę”no`ci; 

 4) zabrania się zmiany stosun—ów wodnych na 
terenach ”odmo—JychŁ 

 

§ 33Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RO- tereny sadów i ogrodówŁ 
2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 

wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny sadów 
i ogrodów: 

 a) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu ”od 
uprawy ogrodnicze oraz szklarnie; 

 2)  przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– ar-

chitektury, altan, oczek wodnych itp., 

 b) dopuszcza się, w minimalnym niezbędnym 
zakresie, prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 34Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZI- tereny zieleni izolacyjnej. 

2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 
wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

izolacyjnej wysokiej i niskiej: 

 a) do”uszcza się w”rowadzenie `ciewe— s”ace-

rowych, rowerowych, 

 b) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL s”ortowo - re—reacy–nych oraz maJe– architek-

tury; 

 2) przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) do”uszcza się w minimalnym niezbędnym 

zakresie prowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, 

 b) dopuszcza się organizac–ę ”ublicznych 
miejsc postojowych. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odaro-

wania terenu: 

 a) ustala się ws—auni— ”owierzchni biologicznie 

czynne– na 90% ”owierzchni dziaJ—iŁ 
 

§ 35Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZP- tereny zieleni parkowej. 

2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 
wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny zieleni 

parkowej wysokiej i niskiej: 

 a)  do”uszcza się w”rowadzenie `ciewe— s”a-

cerowych, rowerowych, 

 b)  do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL s”ortowo - re—reacy–nych oraz maJe– architek-

tury, 

 c)  dopuszcza się w”rowadzanie wód otwar-

tych lub innych obie—tów i urządzeL wodnych; 
 2)  przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) do”uszcza się w minimalnym niezbędnym 

zakresie prowadzenie sieci infrastruktury technicz-

nej, 

 b) do”uszcza się zagos”odarowanie tymcza-

sowe związane z organizowaniem im”rez —ulturo-

wych. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”odaro-

wania terenu: 

 a) tereny zieleni ”ar—owe– stanowią ”rzestrze-

nie ”ubliczne, dla —tórych obowiązu–ą za”isy § 16, 
 b) ustala się ws—auni— ”owierzchni biologicznie 

czynne– na 90% ”owierzchni dziaJ—iŁ 
 

§ 36Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZLP- tereny ”ar—u le`nego: 
 1)  przeznaczenie podstawowe: tereny parku 

le`nego: 
 a) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-

dzeL związanych z turysty—ą i re—reac–ą oraz —o-

muni—ac–ą, 
 b) dopuszcza się w”rowadzenie `ciewe— s”ace-

rowych, rowerowych oraz lo—alizac–ę obie—tów  
i urządzeL maJe– architektury, 

 c) dopuszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej. 

 

§ 37Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL- tereny lasówŁ 
2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie i zasa-

dy zagospodarowania dla wyznaczonych jednostek 

terenowych:  
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 1) przeznaczenie podstawowe: tereny lasów: 
 a) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-

dzeL związanych z gos”odar—ą le`ną; 
 2) przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) dopuszcza się w”rowadzenie `ciewe— s”ace-

rowych, rowerowych oraz lo—alizac–ę obie—tów  
i urządzeL maJe– archite—tury, 

 b) dopuszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej; 

 3) zasady zagospodarowania terenu: 

 a) zasady gospodarowania lasami, w tym lasami 

ochronnymi, zgodnie z ”lanem urządzenia lasu, 
 b) dolesienia i zalesienia nalewy ”rowadzić zgod-

nie z ro`linno`cią lo—alnąŁ 
 

§ 38Ł1. Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL/KS ｦ tereny le`ne związane z obsJu-

gą —omunikacji;  

2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie i zasa-

dy zagospodarowania dla wyznaczonych jednostek 

terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe: tereny prze-

znaczone pod obie—ty i urządzenia obsJugi trans-

portu i komunikacji zlokalizowane na gruntach 

le`nych; 
 2) utrzymu–e się istnie–ące obie—ty infrastru—tu-

ry technicznej; 

 3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej; 

 4) zakazu–e się lo—alizac–i inwestyc–i mogących 

znacząco oddziaJywać na `rodowis—oŁ 
 

§ 39Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem WS- tereny wód `ródlądowych,  
2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie i zasa-

dy zagospodarowania dla wyznaczonych jednostek 

terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe: tereny wód 
`ródlądowych ”Jynących i sto–ących; 

 a) utrzymu–e się istnie–ący ”rzebieg cie—ów 
wodnych, w tym rowów meliorac–i ”odstawo-

wych, 

 b) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów i urzą-
dzeL hydrotechnicznych, związanych z gos”odar—ą 
wodną; 

 2) przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a) dopuszcza się w”rowadzenie `ciewe— s”ace-

rowych, rowerowych oraz lo—alizac–ę obie—tów  
i urządzeL maJe– archite—tury, 

 b) dopuszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej. 

 

ŚziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

 

§ 40Ł Sprawy nieuregulowane w niniejszej 

uchwale rozstrzyga się na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnychŁ 

§ 41Ł Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Ujazdu. 

 

§ 42Ł UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Śzienni—u 
Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego oraz w Biule-

tynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd. 

 

§ 43Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 
dni od daty –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 

Wo–ewództwa Opolskiego. 

 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej 

Jan KaJuwny 

 

źaJączni— nr 2 

do uchwaJy Nr XXXVI/203/2009 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie 

z dnia 28 maja 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgJoszonych do projektu planu miejscowego 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.  

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska  

w Ujeudzie stwierdza, co nastę”u–e: 
 

1. źgodnie z ”rocedurą formalno-”rawną okre-

`loną w artŁ 17 ustawy o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym, projekt miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego terenu w 

granicach administracyjnych wsi Niezdrowice zo-

staJ wyJowony do ”ublicznego wglądu w dniach od 

16 lutego do 17 marca 2009 r. z mowliwo`cią 
s—Jadania uwag w terminie do dnia 6 kwietnia 

2009 rŁ Śys—us–a ”ubliczna nad rozwiązaniami 
”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanu zostaJa ”rze”rowa-

dzona w dniu 10 marca 2009 r. o godzinie 17.00 

w Sali Wiejskiego Domu Kultury w Niezdrowicach.  

 

2. źgodnie z informac–ą ”rze—azaną ”rzez Bur-

mistrza U–azdu, w wyni—u wyJowenia ”ro–e—tu ”la-

nu do ”ublicznego wglądu oraz w wyznaczonym 
terminie ”o wyJoweniu, do ”ro–e—tu ”lanu w”JynęJy 
dwie uwagi zJowone ”rzez:  

1) Adriana UrbaLczy— (adres w a—tach s”rawy); 
2) Bernarda Klyta (adres w aktach sprawy). 

 

3. Burmistrz Ujazdu po dokonaniu analizy stanu 

faktycznego i prawnego, w dniu 22 kwietnia 2009 r. 

do—onaJ rozstrzygnięcia zJowonych uwag uwzględ-

nia–ąc w caJo`ci uwagę Pana AŁ UrbaLczyk oraz 

uwzględnia–ąc w czę`ci uwagę zJowoną ”rzez Pana 
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BŁ KlytaŁ Jednocze`nie s—ierowaJ nieuwzględnioną 
czę`ć uwagi do roz”atrzenia ”rzez Radę Mie–s—ąŁ 

 

4. Po zapoznaniu się z rozstrzygnięciem Burmi-

strza i rozpatrzeniu sprawy Rada Miejska w Ujeu-
dzie ”ostanawia odrzucić uwagę zJowoną przez 

Pana BŁ Klyta w czę`ci dotyczące– wnios—owane– 
zmiany przebiegu granicy strefy ochrony konser-

wators—ie– ty”u ｭBｬ, –a—o niezgodne– z ”olity—ą 
”rzestrzenną gminy zawartą w Studium uwarun-

—owaL i —ierun—ów zagospodarowania przestrzen-

nego Gminy Ujazd po zmianach. 

 

5. Wykaz uwag wraz z rozstrzygnięciem Burmi-

strza zosta–e zaJączony do do—umentac–i formalno-

prawnej planu.  

 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy Nr XXXVI/203/2009 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie 

z dnia 28 maja 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.  

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 

poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), w związku z art. 7 

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 

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

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

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

poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, 

poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 

poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, 

poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; 

z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 167 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm.: 

Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  

Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,  

Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. 

Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 

791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 

1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,  

Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100,  

Nr 62, poz. 504.), Rada Mie–s—a w U–eudzie roz-

strzyga, co nastę”u–e: 
 

1. Przy–mu–e się do realizac–i nastę”u–ące inwe-

styc–e z za—resu infrastru—tury techniczne–, nalewą-
ce do zadaL wJasnych gminy, za”isane w ”ro–e—cie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego terenu w granicach administracyjnych wsi 

Niezdrowice: 

 1)  budowę gminnych dróg ”ublicznychŁ źa-

—Jadany termin realizac–i: lata 2010 ｦ 2020; 

 2)  rozbudowę wodociągu —omunalnego oraz 
systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Niezdrowice, 

zapewnia–ącą obsJugę ”ro–e—towanych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, MNU 

oraz terenów ”rodu—cy–nych i s—Jadowo - magazy-

nowych PPŁ źa—Jadany termin realizacji: lata 2010 

ｦ 2020.  

 

2. Ustala się nastę”u–ące uródJa finansowania 
zadaL gminnych w za—resie wymienionym w ni-

nie–szym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”isami  
o finansach publicznych:  

1) `rod—i wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy Ujazd; w kolejnych latach po 

uchwaleniu ”lanu, stosownie do ”otrzeb i mowli-
wo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `rod—i na 
realizac–ę zadaL gminnych w za—resie dróg i infra-

stru—tury techniczne–, z uwzględnieniem docho-

dów z ”odat—u od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, ”odat—ów i o”Jat adiacenc—ich; 
2) fundusze strukturalne; 

3) —redyty, ”owycz—i ”referency–ne; 
4) `rodki prywatne (porozumienia publiczno ｦ 

prywatne).  

 

3. Realizac–a wwŁ zadaL odbywać się będzie  
w trybie zamówieL ”ublicznych, mowliwa będzie 
równiew (stosownie do ”rze”isów) ”o”rzez ”orozu-

mienia publiczno ｦ prywatne.  

 

 

 

871 
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