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UCHWAIA NR IXł96ł2Ńńń 

RADY MIASTA TARNOBRZEG 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

  
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2, ”kt 5  

z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ｦ 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 

z ”óuniejszymi zmianami) oraz artŁ 20 ustŁ 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 

z 2003 r. poz. 717 z ”óunŁ zmŁ) Rada Miasta 
Tarnobrzeg ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”rojektu ”lanu 
ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta 

Tarnobrzegaｬ uchwalonego uchwaJą nr XLIXł335ł98 
Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia 28 stycznia 1998 r.  

z I zmianą ｭStudiumｬ, uchwaloną uchwaJą  
Nr XLII/844/2009 Rady Miasta Tarnobrzeg z dnia  

26 listopada 2009 r.  

postanawia co następu–e: 

RozdziaJ ń 

POSTANOWIśNIA OGÓLNś 

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lanu 
zagos”odarowania ”rzestrzennego terenu czę`ci 
osiedla Ocice w Tarnobrzegu, o powierzchni okoJo 
215 ha, ”oJowonego w jego ”oJudniowo-wschodniej 

czę`ci i przedstawiony na rysunku planu w skali 

1:2000. 

§ 2. 1Ł Ustalenia ”lanu skJadają się z: 

1) tekstu niniejszej uchwaJy, 

2) rysunku planu w skali 1:2000, stanowiącego 
źaJącznik Nr 1 do niniejszej uchwaJy, będący jej 
integralną czę`cią, 

3) źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

a) źaJącznik Nr 2 ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 

ich finansowania. 

§ 3. 1Ł W granicach ”lanu ustala się tereny 
o równym ”rzeznaczeniu wydzielone liniami 
rozgraniczającymi i oznaczone nastę”ującymi 
symbolami: 

1) MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 

2) MN,UT ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej i usJug turystycznych 

3) U ｦ tereny zabudowy usJugowe– 
wielofunkcyjnej 

4) US ｦ tereny zabudowy usJug sportu 

5) USr ｦ tereny zabudowy usJug re—reac–i 

6) WS ｦ tereny wód powierzchniowych 

7) ZP ｦ tereny zieleni urządzone– 

8) ZL ｦ tereny lasów oraz przeznaczone do 

zalesienia 

9) R ｦ tereny rolnicze 

10) tereny komunikacji drogowej 

a) KDZ ｦ tereny dróg zbiorczychｦ klasa Z 

b) KDL ｦ tereny dróg lokalnych ｦ klasa L 

c) KDD ｦ tereny dróg dojazdowych ｦ klasa D 

d) Kxj ｦ tereny ciągów ”ieszo-jezdnych 

e) Kxr ｦ tereny dróg rolniczych 

f) Kx ｦ tereny ciągów ”ieszych 

g) KS ｦ tereny komunikacji samochodowej 

11) Tereny obie—tów i urządzeL infrastru—tury 
technicznej 

a) K ｦ tereny obiektów i urządzeL kanalizacji 
(”rze”om”owni `cieków) 

b) E ｦ tereny obiektów i urządzeL energetycznych 

(stacji transformatorowych). 

2Ł Teren okre`lony na rysunku ”lanu symbolem 
KK, stanowiący linie i urządzenia kolejowe 
w rozumieniu ustawy o trans”orcie kolejowym zostaJ 
oznaczony granicą terenów zamkniętych i wyJączony 
z ustaleL niniejszego planu 

3Ł Na rysunku ”lanu wystę”ują elementy 
ksztaJtujące warunki zagos”odarowania terenów: 

1) linie zabudowy jako: 

a) nieprzekraczalne linie dla zabudowy 

mieszkaniowej, 

b) nieprzekraczalne linie dla zabudowy dla 

budynków usJugowych na terenach zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej i usJug 
turystycznych, 

2) stanowiska archeologiczne, 
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3) ”rzebieg linii energetycznych `rednich na”ięć 
(15kV) wraz ze strefami technicznymi, 

4) ”rzebieg magistrali gazociągowej wraz 
z odlegJo`ciami ”odstawowymi, 

5) proponowany ukJad i ”odziaJ dziaJek 
budowlanych, 

6) obszary, strefy i obiekty, dla których mają 
zastosowanie szczególne uregulowania 
w zakresie zasad zagospodarowania, w tym 

takwe oznaczenia informacyjne, nie będące 
ustaleniami planu 

4Ł W granicach kawdego z terenów, o których 
mowa w § 3 pkt 1 w zakresie przeznaczenia i zasad 

zagospodarowania terenów obowiązują Jącznie: 

1) ustalenia ogólne zawarte w rozdziale  

II niniejszej uchwaJy, 

2) ustalenia szczegóJowe dotyczące 
”oszczególnych terenów, zawarte w rozdziale 

III niniejszej uchwaJyŁ 

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

1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
UchwaJę Rady Miasta Tarnobrzega w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego osiedla 

Ocice w Tarnobrzegu; 

2) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek planu na mapie w skali 1:2000 

stanowiący zaJącznik do niniejszej uchwaJy; 

3) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć takie ”rzeznaczenie, które ”owinno 
przewawać na danym obszarze, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi tznŁ zajmować więcej 
niw 50% obszaru; 

4) przeznaczeniu uzupeJnia–ącym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć rodzaje ”rzeznaczenia inne niw 
podstawowe, które uzu”eJniają lub wzbogacają 
”rzeznaczenie ”odstawowe, zajmując mniej niw 
50% obszaru; 

5) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawowe 
lub uzu”eJniające, którego realizacja na danym 
obszarze wynika z niezbędnego uzu”eJnienia 
infrastruktury przestrzennej lub technicznej 

i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi; 

6) powierzchni biologicznie czynnej ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniową na terenie dziaJki budowlanej, 
a takwe 50% sumy ”owierzchni terenów 
i stro”odachów o ”owierzchni nie mniejszej niw 
10m2 urządzonych jako staJe trawniki lub 
kwietniki na ”odJowu za”ewniającym ro`linom 
naturalną wegetację; 

7) usJugach —omercy–nych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obiekty budowlane, ”omieszczenia 
w budynkach i urządzenia sJuwące do 

dziaJalno`ci, której celem jest zas”okojenie 
potrzeb ludno`ci, a nie wytwarzanie 

bez”o`rednio metodami ”rzemysJowymi dóbr 
materialnych; 

8) usJugach publicznych - nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć sJuwącą zas”okojenie 
”otrzeb ludno`ci, finansowaną w caJo`ci lub 
czę`ci ”rzez administrację rządową lub 
samorządową; 

9) liniach rozgranicza–ących ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć linie, wyznaczające tereny 
”rzeznaczone dla równych funkcji lub o równych 
sposobach zagospodarowania; 

10) linii zabudowy nieprzekraczalnych ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię, ”oza którą sytuowanie 

zabudowy jest niedozwolone; 

11) ws—auni— intensywno`ci zabudowy ｦ rozumie 

się ”rzez to warto`ć liczbową wyrawającą 
stosunek sumy powierzchni caJkowitej 
wszystkich kondygnacji nadziemnych (przez 

kondygnację nadziemną rozumie się równiew 
piwnice do`wietlone przez otwory okienne 

usytuowane w caJo`ci nad ”owierzchnią terenu 
oraz poddasze uznane zgodnie z prawem 

budowlanym jako mieszkalne), mierzonej po 

obrysie zewnętrznym budynków istniejących 
i lokalizowanych na dziaJce do ”owierzchni 
caJkowitej dziaJki budowlanej; 

12) przedsięwzięciu uciąwliwym ｦ rozumie się ”rzez 
to ingerencję w `rodowisko, ”olegającą na 
przeksztaJceniu lub zmianie s”osobu 
wykorzystania terenu, wymagającą 
”rze”rowadzenia ”ostę”owania w sprawie 

oceny oddziaJywania na `rodowisko Ł 

RozdziaJ 2 

USTALśNIA OGÓLNś OBOWIĄźUJĄCś  
NA CAIYM OBSźARźś OBJĘTYM PLANśM 

§ 5. Zasady ochrony i —sztaJtowania Jadu 
przestrzennego 

1Ł Ustala się zakaz tymczasowego 
zagospodarowania i uwytkowania terenów za 
wyjątkiem wykorzystania zgodnie z dotychczasowym 

uwytkowaniem. 

2Ł Wyznacza się strefy techniczne w rejonach 

linii energetycznych `rednich na”ięć (15 kV)Ł 

3Ł Wyznacza się strefy odlegJo`ci 
podstawowych w rejonach gazociągu wysokiego 
ci`nienia G 300Ł 

4Ł Na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
(odlegJo`ci zabudowy okre`lono w rozdziale III - 

ustalenia szczegóJowe): 

5Ł Tereny, których istniejące ”rzeznaczenie nie 
jest zgodne z ustaleniami ”lanu miejscowego, mogą 
być wykorzystane w s”osób dotychczasowy - do 

czasu ich zagospodarowania zgodnego z planem. 
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6. Przebudowa, rozbudowa lub nadbudowa 

istniejących budynków jest do”uszczalna ”rzy 
zachowaniu zasady, we dziaJania inwestycyjne będą 
sukcesywnie zmierzać do uzyskania zgodno`ci 
z ustaleniami planu w zakresie przeznaczenia 

i zagospodarowania terenu. 

7Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę lub 
nadbudowę istniejących budynków ”omiędzy linią 
rozgraniczającą drogi a linią nie”rzekraczalnej 
zabudowy, okre`loną w ustaleniach planu pod 

warunkiem nie zmniejszania odlegJo`ci zabudowy od 
drogi 

8Ł Warunkiem realizacji zabudowy na dziaJce 
jest dostę” tej dziaJki do drogi ”ublicznej w rozumieniu 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

9Ł Śo”uszcza się sytuowanie reklam na 
terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę w formie: 

1) sJu”ów reklamowych o wysoko`ci nie większej 

niw 3 m; 

2) tablic, neonów i ekranów o powierzchni nie 

większej niw 8 m w obrysie zewnętrznymŁ 

§ 6. źasady ochrony `rodowis—a, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

1Ł Ustala się konieczno`ć zachowania 
warunków wynikających z ”oJowenia terenów 
w strefie GZWP Nr 425, poprzez zastosowanie 

rozwiązaL technicznych i technologicznych nie 

”owodujących zagroweL dla `rodowiska wodnego 

i mogących do”rowadzić do skawenia wód 
podziemnych: 

1) w zakresie gos”odarki `ciekowej 

2) odprowadzenie wód o”adowych z terenów tras 
komunikacyjnych, ”arkingów i terenów 
zabudowy usJugowej ”rzy wykorzystaniu 
se”aratorów związków ro”o”ochodnych; 

2Ł Ustala się zasady ochrony ”rzed skutkami 
powodzi: 

1) na terenach chronionych waJami 
przeciwpowodziowymi rzeki wymagania 

w zakresie bezpieczeLstwa ludzi i ich mienia 

oraz minimalizowania strat powodziowych 

nalewy realizować ”o”rzez stosowanie 
rozwiązaL konstrukcyjnych, technicznych 
i materiaJowych obiektów budowlanych, 
zabezpieczających ”rzed skutkami 
oddziaJywania wód ”owodziowych; 

2) istniejąca zabudowa jednorodzinna i zagrodowa 

oraz budowle drogowe w 50 metrowym pasie 

ochronnym od dolnej krawędzi sto”y waJu rzeki 
mogą być remontowane i przebudowywane 

w s”osób nie ”owodujący ingerencji 
w ”owierzchnię terenu 

4. Na terenach zabudowy mieszkaniowej ustala 

się zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć wymagających 
i mogących wymagać ”rze”rowadzenia ”ostę”owania 
w s”rawie oceny oddziaJywania na `rodowisko (za 

wyjątkiem lokalizacji dróg ”ublicznych i związanych 
z nimi urządzeL, sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej, w tym inwestycji celu publicznego 

z zakresu Jączno`ci ”ublicznej o nieznacznym 

oddziaJywaniu; 

5Ł W”rowadza się do”uszczalne ”oziomy 
haJasu w `rodowisku ustalone w Roz”orządzeniu 
Ministra _rodowiska, w tym.: 

1) tereny przeznaczone na cele zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (MN, MN,UT) 

mają s”eJniać wymogi okre`lone dla terenów 
przeznaczonych ”od zabudowę mieszkaniową; 

2) tereny związane z dziaJalno`cią usJugową  
(U; US; USr) mają s”eJniać wymogi okre`lone 
dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
mieszkaniowo-usJugową, 

3) tereny zieleni urządzonej (źP) mają s”eJniać 
wymogi okre`lone dla terenów rekreacyjno-

wy”oczynkowych ”oJowonych ”oza miastemŁ 

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabyt—ów 

Ochronie konserwatorskiej ”odlegają: 

1) obiekty objęte granicą ”lanu i figurujące 
w gminnej ewidencji zabytków; 

2) stanowiska archeologiczne i odkryte w toku 

prac budowlanych obiekty lub przedmioty 

o cechach zabytkowych. 

§ 8. źasady —sztaJtowania dziaJe— budowlanych 

1. Ustala się zasady ”rze”rowadzania 
podziaJów nieruchomo`ci: 

1) w ”rzy”adku ”odziaJu nieruchomo`ci nalewy 
zachować minimalne szeroko`ci frontów 
dziaJek: 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN) ｦ minimum 18 m ; 

b) dla terenów zabudowy usJugowej 

i mieszkaniowej z usJugami (U; MN,UT)- 18 m 

2) w ”rzy”adku ”odziaJu nieruchomo`ci nalewy 
zachować minimalną ”owierzchnię nowo 
wydzielonych dziaJek: 

a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej (MN) ｦ 800m2 ; 

b) dla terenów zabudowy usJugowej 
i mieszkaniowej z usJugami (U i MN, ,UT) ｦ 

1000 m2 

c) ustalone w planie minimalne powierzchnie 

dziaJek nie obowiązują w przypadku 

dokonywania podziaJów ”od drogi, ulice, ”lace, 
obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 
”odziaJów mających na celu ”owiększenie 

dziaJek macierzystych oraz ”rzy dokonywania 
”odziaJów mających na celu uregulowanie 
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s”raw wJasno`ciowych związanych z istniejącą 
zabudową; 

3) ustala się ”oJowenie granic nowo wydzielonych 

dziaJek w stosunku do pasa drogowego pod 

kątem 60o do 90o wedJug ”ro”onowanych 
”odziaJów; 

2Ł Okre`lone w ”lanie ”odziaJy na dziaJki 
budowlane ilustrujące zasady ”arcelacji nie są 
”odziaJami obowiązującymi. 

§ 9. Ustalenia dotyczące modernizac–i 
i rozbudowy systemu komunikacyjnego 

1Ł Ustala się ukJad komunikacyjny dróg 

”ublicznych dla obsJugi komunikacyjnej terenu 
objętego ”lanem i ”owiązania z ukJadem 
komunikacyjnym zewnętrznym, oznaczony na rysunku 
planu symbolami: 

1) KDZ ｦ droga zbiorcza, 

2) KDL ｦ droga lokalna, 

3) KDD ｦ droga dojazdowa. 

2Ł Ustala się ukJad uzu”eJniający dla obsJugi 
komunikacyjnej terenów i ”owiązania z ukJadem dróg 
”ublicznych wywszych klas oznaczony na rysunku 
planu symbolami: 

1) Kxj ｦ ciągi ”ieszo-jezdne, 

2) Kxr ｦ drogi rolnicze, 

3) Kx ｦ ciąg ”ieszyŁ 

3Ł Śo”uszcza się realizację ciągów ”ieszych na 
terenach usJug wielofunkcyjnych (U), zieleni 
urządzonej (źP), terenach zabudowy usJug s”ortu 
(US), terenach usJug rekreacji (USr)Ł 

4Ł Ustala się tereny komunikacji samochodowej 
- obiektów i urządzeL związanych z obsJugą ruchu 
drogowego, oznaczone na rysunku planu symbolem 

KS. 

5Ł Ustala się nastę”ujące zasady lokalizacji 
miejsc ”ostojowych dla samochodów: 

1) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ｦ 

nie mniej niw 2 miejsca postojowe na 1 budynek 

mieszkalny; 

2) dla zabudowy usJugowej (w tym z usJugami 
turystycznymi) dodatkowo nalewy ”rzewidzieć 
minimum 2 miejsca ”ostojowe na kawde  
100 m2 powierzchni uwytkowej ”rowadzonych 
usJug i handlu; 

3) dla zabudowy usJugowej ｦ nie mniej niw 
2 miejsca na 10 zatrudnionych lub 2 miejsca na 

kawde 100 m2 powierzchni uwytkowej; 

4) dla terenów s”ortowych nie mniej niw  
20 miejsc ”ostojowych dla 100 uwytkowników 
jednocze`nie; 

6Ł ślementami uzu”eJniającymi ”rzeznaczenia 
podstawowego w obrębie linii rozgraniczających 

terenów oznaczonych symbolem KŚź, KŚL, KŚŚ 
mogą być ”od warunkiem dostosowania do charakteru 

i wymogów uwytkowania ”odstawowego: 

1) drzewa i krzewy, 

2) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty 
i urządzenia infrastruktury technicznejŁ 

§ 10. Ustalenia dotyczące przebudowy, 
rozbudowy i budowy systemów infrastru—tury 

technicznej 

1Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w wodę: 

1) uródJem zao”atrzenia w wodę obszaru objętego 

niniejszym ”lanem będzie istniejąca 
i ”rojektowanej sieć wodociągowa, 
funkcjonująca w oparciu o miejskie ujęcia 
komunalne wód ”odziemnych Studzieniec-

Bukie; 

2) utrzymuje się miejską sieć wodociągową 
z mowliwo`cią jej rozbudowy `rednicami  
Ø90-Ø160 w ukJadzie ”ier`cieniowo-

rozdzielczym; 

3) niezalewnie od zasilania z sieci wodociągowej, 
nalewy ”rzewidzieć zao”atrzenie ludno`ci 
z awaryjnych studni publicznych 

2Ł Ustala się zasady od”rowadzania `cieków: 

1) obowiązuje system kanalizacji rozdzielczej 
z oddzielnym od”rowadzeniem `cieków 
sanitarnych i opadowych; 

2) ”odstawowym odbiornikiem `cieków 
sanitarnych z sieci kanalizacji będzie istniejącą 
miejska oczyszczalnia `cieków ｭźakrzówｬ 
zlokalizowana ”oza obszarem objętym ”lanem; 

3) podstawowym sposobem odprowadzania 

`cieków socjalno-bytowych jest system 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ci`nieniowej 
realizowany zgodnie z zasadami: 

a) ustala się ukJad kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej z przepompowniami oznaczonymi 

na rysunku planu symbolem 1K, 2K, 3K, 4K, 

5K wraz z rurociągami tJocznymi; 

b) ustala się rozbudowę istniejącego ukJadu 
”o”rzez skanalizowanie grawitacyjne terenów 
z ”odJączeniem do istniejącej kanalizacji oraz 

dla projektowanej zabudowy usytuowanej 

w ”óJnocno-zachodniej i ”oJudniowo-zachodniej 

czę`ci osiedla zakJada się utworzenie nowych 
zlewni z przepompowniami oznaczonymi 

w planie symbolami 6K i 7K; 

c) system kanalizacji sanitarnej obejmie wszystkie 

tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę; 

d) do czasu realizacji kanalizacji do”uszcza się 
od”rowadzanie `cieków do zbiorników 
bezod”Jywowych na terenie wJasnej 
nieruchomo`ci; 
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3Ł Ustala się zasady od”rowadzania wód 
opadowych i roztopowych: 

1) ustala się zakaz od”rowadzania wód 
o”adowych oraz wód ”ochodzących 
z odwadniania gruntów do kanalizacji 

sanitarnej; 

2) ustala się odwadnianie dróg, chodników, 
”arkingów i innych terenów o nawierzchni 

ule”szonej ma nastę”ować ”o”rzez system 
kanalizacji opadowej lub rowami przydrownymi; 

3) `cieki o”adowe z dróg i chodników, ”arkingów 
i innych terenów o nawierzchni ulepszonej 

przed odprowadzeniem do naturalnych 

odbiorników winny być oczyszczone, 

4Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w gaz 

i rozbudowy sieci gazowej: 

1) gJównym uródJem zaopatrzenia w gaz pozostaje 

stacja redukcyjno-pomiarowa I stopnia 

zlokalizowana ”oza obszarem objętym ”lanem 
oraz gazociąg `redniego ci`nienia Ø 63; 

2) ustala się realizację sieci `rednio”ręwnej 
w ukJadzie ”ier`cieniowo-rozdzielczym; 

3) wzdJuw gazociągów wybudowanych przed  

11 grudnia 2001 r. - gazociąg wysokiego 
ci`nienia Ø300 Komorów - Sandomierz nalewy 
utrzymać ｭodlegJo`ci ”odstawoweｬ, a wzdJuw 
gazociągów wybudowanych ”o wymienionym 
terminie - strefy kontrolowane o szeroko`ci 
30,0 m (po 15 m od osi gazociągu); 

5Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w energię 
elektryczną: 

1) uródJem zao”atrzenia w energię elektryczną 
”ozostaje sieć kablowa i napowietrzna 

`redniego na”ięcia 15 kV, wyprowadzona ze 

stacji elektroenergetycznej 110/15 kV GPZ, 

Tarnobrzeg usytuowanej poza obszarem 

objętym ”lanem wraz z systemem linii 

energetycznych `redniego i niskiego na”ięcia 
oraz stacji transformatorowych 15/04 kV 

oznaczonych symbolami 1E, 2E, 3E, 4E,; 

2) dla na”owietrznych linii `redniego na”ięcia  
15 kV oraz stacji transformatorowych  

15/0,4 kV, obowiązują strefy techniczne, 

3) linie elektroenergetyczne `redniego i niskiego 

na”ięcia nalewy lokalizować, w liniach 

rozgraniczających istniejących i projektowanych 

dróg, 

4) ustala się korektę ”rzebiegu linii 
napowietrznych `redniego na”ięcia 15 kV jak 

na rysunku planu; 

6Ł Ustala się zasady zao”atrzenia w cie”Jo: 

1) dla nowo budowanych obiektów kubaturowych 

instalowanie urządzeL grzewczych stosujących 
paliwa czyste ekologicznie, takie jak: gaz, lekki 

olej o”aJowy lub energia elektryczna 

7. Ustala się zasady obsJugi uwytkowników 
systemów telekomunikacji: 

1) utrzymuje się dotychczasowy ”rzebieg sieci 
telekomunikacyjnej oraz dotychczasową 
lokalizację urządzeL z mowliwo`cią jej 
rozbudowy oraz budową nowych sieci;, 

2) wokóJ budynków z urządzeniami 

telekomunikacyjnymi nalewy utrzymać strefy 
techniczne 

3) linie kablowe sieci telekomunikacyjnych nalewy 
lokalizować w obrębie ”asa drogowego 
istniejących i ”rojektowanych dróg, 

8Ł Ustala się zasady gos”odarki od”adami: 

1) czasowe gromadzenie od”adów staJych ustala 

się na terenie ”osesji ”rzy zabudowie 
jednorodzinnej i usJugowej w pojemnikach 

przeznaczonych na ten cel; 

2) ustala się odbiór od”adów komunalnych ”rzez 
wyspecjalizowane jednostki, ich segregacje 

i zagos”odarowanie na warunkach okre`lonych 
przez samorząd gminy; 

3) odpady wytwarzane w wyniku prowadzonej 

dziaJalno`ci będą wykorzystane lub 
unieszkodliwione 

9Ł Regulacja stosunków wodnych: 

1) ustala się korektę ”rzebiegu rowów 
odwadniających systemu melioracji 
szczegóJowych obiektu ｭOciceｬ jak na rysunku 

Planu; 

2) utrzymuje się istniejące i obiekty wodne 

oznaczone symbolem WS. 

10Ł W granicach caJego obszaru objętego 
”lanem do”uszcza się lokalizowanie nie wyznaczonych 
na rysunku ”lanu urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej koniecznych dla obsJugi wyznaczonej 

funkcji bez konieczno`ci dokonywania zmiany ”lanu 
pod warunkiem zachowania przeznaczania 

podstawowego terenu. 

§ 11. Stawki procentowe, na podstawie 

—tórych ustala się opJatę, o —tóre– mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym ustala się na: 

1) 30% dla terenów oznaczonych symbolem MN; 
MN,UT; U. 

2) 10% dla ”ozostaJych terenów 

RozdziaJ 3 

USTALśNIA SźCźśGÓIOWś 

§ 12. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
okre`lone na rysunku planu symbolem - MN (1MN-

41MN). 

2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające ustala się: 
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1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

2) obiekty maJej architektury, 

3) zieleL ozdobną i rekreacyjną, 

4) utwardzone miejsca parkingowe i dojazdy 

niezbędne dla obsJugi ”rzeznaczenia 
podstawowego i uzu”eJniającegoŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się ”owierzchnię zabudowy dla 
budynków mieszkalnych ｦ maksimum  

do 250 m2 

2) wyznacza się nieprze—raczalną linię zabudowy 
od linii rozgraniczającej ”asa drogowego, 

a) KDZ ｦ 15 m, 

b) KDZ ｦ 12 m (na terenach:16, 20,23, 24,27, 

29,32, 33, 36, 37, 38, 39, 40 i 41MN) 

c) KDL - 12 m, 

d) KDL ｦ 12m od krawędzi jezdni (na 
terenach:1,2,3,11,13,14,17, 21, 23, 25, 26, 

27, 30 i 31MN) 

e) KDD - 8 m (6 m dla terenu 26 MN i 29MN od 

9KDD jak na rysunku planu), 

3) co najmniej 30% dziaJki stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

4) wskaunik intensywno`ci zabudowy: od 0,2 do 
0,5; 

5) nie do”uszcza się grodzenia ”osesji od strony 
ciągów komunikacyjnych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszczalne są ”refabrykowane ksztaJtki 
betonowe do budowy sJu”ków i murków 
cokoJowych z awurowym wy”eJnieniem ”rzęseJ 
elementami drewnianymi lub metalowymi); 

4Ł Forma architektoniczna budynków 
mieszkalnych: 

1) budynki jednorodzinne wyJącznie jako 
wolnostojąceŁ Wysoko`ć budynków ｦ 

2 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

uwytkowe, maksymalnie 10Ł0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu, 

2) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 25o do  

45o i kalenicy nad gJówną bryJą budynku 
usytuowaną wzdJuw ulicy, 

3) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce 

(brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne 

lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem, 

4) ”oddasza mogą być do`wietlone za ”omocą 
lukarn lub okien ”oJaciowych, 

5) kolorystyka `cian zewnętrznych budynku jasna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detali 
(kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, 

pastelowy brzoskwiniowy, ｭzJamana bielｬ) 

5Ł Forma architektoniczna budynków 
gospodarczych i garawy lub budynków o ”oJączonych 
funkcjach oraz ich usytuowanie: 

1) do”uszcza się realizację garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budynku 
mieszkalnego, przy zachowaniu 

nieprzekraczalnej linii zabudowy, 

2) wysoko`ć budynków ｦ 1 kondygnacja, 

maksymalnie 6,5 m licząc od ”rojektowanego 
poziomu terenu do kalenicy dachu, 

3) ustala się ”owierzchnię zabudowy dla 
budynków gos”odarczych i garawy lub 
budynków o ”oJączonych funkcjach ｦ 

maksimum 80 m2, 

4) dachy dwu lub wielospadowe o nachyleniu 

”oJaci dachowych ”od kątem od 25o do 45o lub 

jednos”adowe dla budynków usytuowanych 
w granicy dziaJki, 

5) dla garawy dobudowanych do budynków 
mieszkalnych do”uszcza się dachy ”Jaskie- 

stropodachy, 

6) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

7) kolorystyka `cian zewnętrznych budynku - 

jasna, 

8) nie do”uszcza się realizacji garawy blaszanychŁ 

§ 13. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
z usJugami turystycznymi, okre`lone na rysunku ”lanu 
symbolem - MN,UT. 

2Ł Przeznaczenie uzu”eJniające: 

1) obiekty maJej architektury, 

2) zieleL ozdobną i rekreacyjną, 

3) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

4) miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowego 
i uzu”eJniającegoŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabudowy 
od linii rozgraniczającej drogi, 

a) KDZ - 15 m (dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej), 

b) KDZ- 8 m (dla zabudowy usJugowej), 

2) wskaunik intensywno`ci zabudowy: od 0,2 do 
0,6; 
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3) zachowanie na kawdej dziaJce minimum  
30% powierzchni biologicznie czynnej; 

4) nie do”uszcza się grodzenia ”osesji od strony 
ciągów komunikacyjnych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych ”rzęseJ betonowych 
(do”uszczalne są ”refabrykowane ksztaJtki 
betonowe do budowy sJu”ków i murków 
cokoJowych z awurowym wy”eJnieniem ”rzęseJ 
elementami drewnianymi lub metalowymi); 

4Ł Forma architektoniczna budynków 
mieszkalnych i usJugowych o charakterze 

turystycznym powinna s”eJniać nastę”ujące 
wymagania: 

1) ustala się ”owierzchnię zabudowy dla 

budynków mieszkalnych ｦ maksimum do  

200, dla budynków usJugowych ｦ maksimum 

do 200 m2 lub dla budynków o ”oJączonych 
funkcjach ｦ maksimum 350 m2 

2) budynki wolnostojące o funkcji odrębnej 
(mieszkaniowej lub usJugowej) lub ”oJączonej 
(mieszkaniowo-usJugowej), 

3) wysoko`ć budynków ｦ 2 kondygnacje 

nadziemne, w tym parter o funkcji 

mieszkaniowej lub usJugowej a poddasze 

mieszkalne, maksymalnie 11.5m do kalenicy 

dachu, 

4) dachy dwu-lub wielospadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 25o do  

45o i kalenicy nad gJówną bryJą budynku 
usytuowaną wzdJuw ulicy, 

5) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce 

(brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne 

lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem, 

6) zakaz stosowania kolorystyki elewacji 

o jaskrawej barwie. 

5. Budynki gospodarcze i garawe lub 
o ”oJączonych funkcjach nalewy realizować:m2 

1) za budynkiem mieszkalnym, mieszkalno-

usJugowym lub usJugowym jako wolnostojące 
bądu we ws”ólnej granicy dziaJek, 

2) do”uszcza się realizację garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budynku 
mieszkalnego lub mieszkalno-usJugowego, ”rzy 
zachowaniu nieprzekraczalnej linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu, 

3) wysoko`ć budynków ｦ 1 kondygnacja, 

maksymalnie 7.0 m do kalenicy dachu, 

4) ustala się ”owierzchnię zabudowy dla 
budynków gospodarczych i garawy lub 
budynków o ”oJączonych funkcjach ｦ 

maksimum 100 m2, 

5) dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci 
dachowych ”od kątem od 25o do 45o lub 

jednospadowe dla budynków usytuowanych 
w granicy dziaJki, 

6) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce , 

7) kolorystyka `cian zewnętrznych budynku - 

jasna, 

§ 14. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJugową o charakterze 

publicznym i komercyjnym, wielofunkcyjną (handlu 
o ”owierzchni s”rzedawy do 600 m2, gastronomii, 

zdrowia, rzemiosJa it”Ł) okre`loną na rysunku ”lanu 
symbolem -U (1U-4U). 

2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające ustala się: 

1) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

2) obiekty maJej architektury, 

3) zieleL ozdobną i rekreacyjną, 

4) miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla 

obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowego 
i uzu”eJniającegoŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) wyznacza się nieprze—raczalną linię zabudowy 
od linii rozgraniczającej drogi 

a) KDZ- 8 m 

b) KDL- 8 m od krawędzi jezdni (na terenach: 
1U, 2U I 4U) 

c) KDD- 8 m 

2) co najmniej 30% dziaJki stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 0,6; 

4) nie do”uszcza się grodzenia ”osesji od strony 
ciągów komunikacyjnych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych przęseJ betonowych; 

4. Forma architektoniczna zabudowy 

usJugowej: 

1) budynki wyJącznie jako wolnostojące; 

2) wysoko`ć budynków ｦ 2 kondygnacje 

nadziemne, maksymalnie 10Ł0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu; 

3) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 25o do  

45o i kalenicy nad gJówną bryJą budynku 
usytuowaną wzdJuw ulicy (do”uszczalny ”Jaski 
stropodach); 

4) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce 

(brązowe lub brązowo-czerwone), ceramiczne 

lub imitujące dachówkę fakturą i kolorem; 

5) kolorystyka `cian zewnętrznych budynku jasna 
z mowliwo`cią zastosowania ciemnych detali 
(kolory tzw. naturalne np.: piaskowy, 

pastelowy brzoskwiniowy, ｭzJamana bielｬ)Ł 
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5Ł Budynki gos”odarcze (z garawem) 
obsJugujące podstawową funkcję nalewy realizować: 

1) za budynkiem usJugowym jako wolnostojące; 
bądu we ws”ólnej granicy dziaJek, 

2) do”uszcza się realizację garawu dobudowanego 
lub wbudowanego w bryJę budynku 
usJugowego, ”rzy zachowaniu nieprzekraczalnej 

linii zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; 

3) wysoko`ć budynków ｦ 1 kondygnacja, 

maksymalnie 6,5 m do kalenicy dachu; 

4) dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci 
dachowych ”od kątem od 25o do 45o lub 

jednospadowe dla budynków usytuowanych 
w granicy dziaJki, 

5) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce . 

6) kolorystyka `cian zewnętrznych budynku - 

jasna 

§ 15. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJug s”ortu, okre`loną na 
rysunku planu symbolem - US (1US-3US). 

2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające ustala się: 

1) budynki gos”odarcze obsJugujące ”odstawową 
funkcję 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

3) obiekty maJej architektury, 

4) zieleL ozdobną i rekreacyjną, 

5) miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ 

3. Zasady ksztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

1) wyznacza się nieprze—raczalną linię zabudowy 
od linii rozgraniczającej drogi, oznaczonej na 
rysunku planu symbolami: 

a) KDL - 8 m, 

b) KDL ｦ 8 m od krawędzi jezdni (dla terenów: 
3US) 

c) KDD - 8 m 

2) co najmniej 30% dziaJki stanowić ”owinna 
powierzchnia biologicznie czynna; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 0,6; 

4) nie do”uszcza się grodzenia ”osesji od strony 
ciągów komunikacyjnych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych przęseJ betonowych; 

4. Forma architektoniczna zabudowy usJugowo-

sportowej: 

1) budynki wyJącznie jako wolnostojące; 

2) wysoko`ć budynków ｦ 3 kondygnacje 

nadziemne, maksymalnie 12,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu; 

3) dachy dwu-lub wielospadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 25o do  
45o i kalenicy nad gJówną bryJą budynku 
(do”uszczalny ”Jaski stro”odach oraz przekrycia 

Jukowe w tym pneumatyczne hale sportowe); 

4) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce 

(brązowe, brązowo-czerwone lub grafitowe), 

ceramiczne lub imitujące dachówkę fakturą 
i kolorem; dopuszczalna blacha oraz materiaJy 
stosowane w systemach ”rzekryć JukowychŁ 

5Ł Budynki gos”odarcze obsJugujące 
podstawową funkcję nalewy realizować: 

1) za budynkiem usJugowo-sportowym jako 

wolnostojące bądu we ws”ólnej granicy dziaJek, 

2) wysoko`ć budynków ｦ 1 kondygnacja, 

maksymalnie 7.0 m do kalenicy dachu, 

3) dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci 
dachowych ”od kątem od 25o do 45o lub 
jednospadowe dla budynków usytuowanych 
w granicy dziaJki, 

4) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce . 

5) kolorystyka `cian zewnętrznych budynku ｦ 

jasna 

§ 16. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zabudowę usJug rekreacji, okre`loną na 
rysunku planu symbolem ｦ USr. 

2Ł Jako ”rzeznaczenie uzu”eJniające ustala się: 

1) budynki gos”odarcze obsJugujące ”odstawową 
funkcję 

2) urządzenia i sieci infrastruktury technicznej, 

3) obiekty maJej architektury, 

4) zieleL ozdobną i rekreacyjną, 

5) miejsca parkingowe i dojazdy niezbędne dla 
obsJugi ”rzeznaczenia ”odstawowegoŁ 

3Ł źasady ksztaJtowania zabudowy 

i zagospodarowania terenu: 

1) na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
wyznacza się nieprze—raczalną linię zabudowy 
od linii rozgraniczającej drogi, oznaczonej na 
rysunku planu symbolami: 

a) KDL - 8 m, 

2) co najmniej 30% dziaJki stanowić ”owinna 

powierzchnia biologicznie czynna; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 0,6; 
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4) nie do”uszcza się grodzenia ”osesji od strony 
ciągów komunikacyjnych ”rzy uwyciu 
prefabrykowanych przęseJ betonowych; 

4. Forma architektoniczna zabudowy 

usJugowej: 

1) budynki wyJącznie jako wolnostojące, 

2) wysoko`ć budynków ｦ 2 kondygnacje 

nadziemne, maksymalnie 10,0 m licząc od 
projektowanego poziomu terenu do kalenicy 

dachu; 

3) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie 
nachylenia gJównych ”oJaci od 20o do  

45o i kalenicy nad gJówną bryJą budynku 
(do”uszczalny ”Jaski stro”odach); 

4) ”okrycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

kolorystyka `cian zewnętrznych budynku jasnaŁ 

5Ł Budynki gos”odarcze obsJugujące 
podstawową funkcję nalewy realizować: 

1) za budynkiem usJugowym jako wolnostojące; 
bądu we ws”ólnej granicy dziaJek, 

2) wysoko`ć budynków ｦ 1 kondygnacja, 

maksymalnie 6,5 m licząc do kalenicy dachu; 

3) dachy dwuspadowe o nachyleniu ”oJaci 
 

o”odachy ”Jaskie); 

4) pokrycie dachów w ciemnej kolorystyce, 

kolorystyka `cian zewnętrznych budynku jasnaŁ 

§ 17. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu pod wody powierzchniowe (zbiorniki wodne 

retencyjno-rekreacyjne, kanaJy odwadniające - otwarte 

lub zakryte i strumienie), oznaczonego na rysunku 

planu symbolem WS (1WS-32WS). 

§ 18. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od zieleL ”ubliczną urządzoną, oznaczonego 
na rysunku planu symbolami ZP (1ZP-5ZP). 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację: 

1) oczek wodnych, fontann; 

2) placu zabaw dla dzieci, urządzeL s”ortowych; 

3) maJych form architektonicznych; 

4) ciągów ”ieszych i `ciewek rowerowych; 

5) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej 

w tym o`wietlenia ciągu ”ieszego 
i rowerowego. 

§ 19. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu pod lasy i dolesienia, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem ZL (1ZL-9ZL). 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację: 

1) budowli związanych z gos”odarką le`ną na 
”odstawie ”rze”isów ustawy o lasach, (wiew 
obserwacyjnych do wysoko`ci 30m, ambon 

my`liwskich do wysoko`ci 10m, altan le`nych 
o powierzchni do 50m2 oraz urządzeL dla 
zwierząt le`nych-”a`niki) 

2) napowietrznych sieci i urządzeL infrastruktury 
technicznej z zachowaniem istniejącego 
drzewostanu 

§ 20. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od uwytki rolne, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem R (1R-22R) ｦ w tym pod uprawy 

polowe i ogrodnicze. 

2Ł Obowiązuje zakaz zabudowy z wyJączeniem 
inwestycji celu publicznego z zakresu sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej. 

§ 21. 1Ł Wyznacza się teren ｦ istniejących 
i projektowanych stacji transformatorowych 

oznaczonych na rysunku planu symbolem E (1E-4E). 

1) obsJuga komunikacyjna terenu z istniejących 
bądu ”rojektowanych dróg ”ublicznych; 

2) projektowane stacje transformatorowoｦ
rozdzielcze 15ł0,4 kV nalewy realizować jako 
napowietrzne lub w wykonaniu wnętrzowym 
jako maJo-gabarytowe stacje wolnostojące 
o wystroju architektonicznym harmonizującym 
z otaczającą zabudową; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 0,8 

§ 22. 1Ł Wyznacza się teren ｦ istniejących 
i ”rojektowanych ”rze”om”owni `cieków oznaczony 
na rysunku planu symbolem K (1K-7K). 

2Ł źasady ksztaJtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu : 

1) obsJuga komunikacyjna terenu z istniejących 
bądu ”rojektowanych dróg ”ublicznych; 

2) nalewy utrzymać minimum 20% powierzchni 

terenu w postaci biologicznie czynnej; 

3) wskaunik intensywno`ci zabudowy nie mowe 
”rzekraczać 0,8 

4) budowle wyJącznie jako wolnostojące  
o pow. zabudowy do 30 m2, 

§ 23. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od drogę ”ubliczną klasy ź oznaczoną na 
rysunku planu symbolem KDZ (1KDZ-2KDZ). 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację: 

1) urządzeL i sieci związanych z eks”loatacją tras 
komunikacyjnych, 

2) ”asów zieleni, 

1) do”uszcza się budowę, remonty, modernizację, 
”rzebudowę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej jeweli warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeLstwa na to ”ozwalają Ł 

3Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 
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1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 20 m, 

2) szeroko`ć jezdni: 5,5 do 7,0 m; 

3) na terenie zabudowy obustronny lub 

jednostronny (w zalewno`ci od ”otrzeb) chodnik 
szeroko`ci minŁ 2,0 m, który mowe być 
usytuowany bez”o`rednio ”rzy jezdniŁ 

4) nalewy za”ewnić odwodnienie elementów ”asa 
drogowego. 

4Ł Nie wykorzystany teren ”od lokalizację jezdni 
i chodników nalewy urządzić zielenią Ł 

§ 24. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od drogę ”ubliczną klasy L oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDL (1KDL - 7KDL). 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację: 

1) urządzeL i sieci związanych z eks”loatacją tras 
komunikacyjnych, 

2) ”asów zieleni, 

3) do”uszcza się budowę, remonty modernizację, 
”rzebudowę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej, jeweli warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeLstwa na to ”ozwalająŁ 

3Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 12 m; 

2) szeroko`ć jezdni - 5,0 do 6,0 m; 

4Ł Nalewy za”ewnić odwodnienie elementów 
pasa drogowego. 

5Ł Obustronny lub jednostronny (w zalewno`ci 
od ”otrzeb) chodnik szeroko`ci minŁ 2,0 m 

usytuowany bezpo`rednio ”rzy jezdniŁ 

6. Nie wykorzystany teren ”od lokalizację jezdni 
i chodników nalewy urządzić zielenią; 

§ 25. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu pod drogi publiczne klasy D oznaczone na 

rysunku planu symbolami KDD (1KDD - 14KDD). 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację: 

2) urządzeL związanych z eks”loatacją tras 
komunikacyjnych, 

3) ”asów zieleni, 

4) do”uszcza się budowę, remonty modernizację, 
”rzebudowę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej, jeweli warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeLstwa na to ”ozwalają Ł 

3Ł Ustala się zasady zagospodarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 10 m, 

2) szeroko`ć jezdni ｦ 4,5 m ｦ 5,0 m, 

3) chodniki obustronne o szeroko`ci minŁ 2,0 m, 
usytuowane bez”o`rednio ”rzy jezdni, 

4) na nie”rzelotowych zakoLczeniach ulic 
wykonać ”lac do zawracania samochodów 
o wymiarach jezdni 12,5 m x 12,5 m; 

5) nalewy za”ewnić odwodnienie ”owierzchniowe 

elementów ”asa drogowegoŁ 

4Ł Nie wykorzystany teren ”od lokalizację jezdni 
i chodników nalewy urządzić zieleniąŁ 

§ 26. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 

terenu ”od ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone na rysunku 

planu symbolem Kxj (1Kxj ｦ 7 Kxj). 

2Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1) dla 1Kxj ｦ 5 Kxj i 7kxj: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 7 m, 

b) szeroko`ć jezdni ｦ 4,5 m ｦ 5,0 m, 

2) dla 6 Kxj: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 5 m, 

b) szeroko`ć jezdni ｦ 3,0 m, 

c) przy wlocie na 1 KDL zlokalizowana mijanka 

jako dodatkowy pas ruchu. 

3) nalewy za”ewnić odwodnienie ”owierzchniowe 

elementów ”asa drogowegoŁ 

4) do”uszcza się: budowę, remonty, modernizację, 
”rzebudowę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej jeweli warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeLstwa na to ”ozwalająŁ 

§ 27. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu pod drogi rolnicze oznaczone na rysunku planu 

symbolem Kxr (1Kxr-10Kxr). 

2Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1) dla 2Kxr, 3Kxr, 6Kxr, 8Kxr, 9Kxr i 10Kxr: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 6-7 m, 

b) szeroko`ć jezdni ｦ 4,5 m do 5,0 m, 

2) dla 1Kxr, 4Kxr, 5Kxr i 7 Kxr: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 5,0 m, 

b) szeroko`ć jezdni ｦ 3,0 m, 

c) mijanki zlokalizowane w miejscach pokazanych 

na rysunku planu. 

3) nalewy za”ewnić odwodnienie ”owierzchniowe 

elementów ”asa drogowegoŁ 

4) do”uszcza się: budowę, remonty, modernizację, 
”rzebudowę urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej jeweli warunki techniczne i wymogi 

bezpieczeLstwa na to ”ozwalająŁ 

§ 28. 1Ł Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie 
terenu ”od ciąg ”ieszy oznaczony na rysunku ”lanu 
symbolem Kx. 
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2Ł Śo”uszcza się lokalizację urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3Ł Ustala się zasady zagos”odarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 5 m, 

2) szeroko`ć nawierzchni dla ruchu ”ieszego ｦ 

3 m, 

3) nalewy za”ewnić odwodnienie ”owierzchniowe 

nawierzchni ciągu ”ieszego, 

§ 29. 1. Ustala się tereny komunikacji 
samochodowej związane z obsJugą ruchu 
drogowego(1KS i 4KS ｦ przystanki komunikacji 

publicznej oraz 2KS i 3KS- parkingi publiczne) 

oznaczone na rysunku planu symbolem KS (1KS-4KS). 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację: 

1) zatok autobusowych wraz wiatami, 

2) ”laców manewrowych, 

3) sieci i urządzeL infrastruktury technicznej jeweli 
warunki techniczne i wymogi bez”ieczeLstwa 
na to ”ozwalają 

RozdziaJ 4 

USTALśNIA KOKCOWś 

§ 30. Wykonanie uchwaJy ”owierza się 
Prezydentowi miasta Tarnobrzega. 

§ 31. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Śariusz KoJe— 
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źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr IXł96/2011 

Rady Miasta Tarnobrzeg 

z dnia 31 marca 2011 r. 

 

ROźSTRźYGNIĘCIś O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI 

Z źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ, KTÓRś NALśvĄ ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY 

ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA 
 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

poz. 717, z ”óunŁ zm) Rada Miasta Tarnobrzeg 
rozstrzyga, co nastę”uje: 

§ 1. Inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej sJuwące zas”okojeniu zbiorowych potrzeb 

mieszkaLców, stanowią ｦ zgodnie z art. 7  

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 

z ”óuniejszymi zmianami) ｦ zadania wJasne Gminy, 
z wyJączeniem zadaL, o których mowa w przepisach 

odrębnychŁ 

§ 2. Realizacja celów ”ublicznych, na terenach 
nie będących we wJadaniu Gminy, wymaga 
przeprowadzenia ”ostę”owania wywJaszczeniowego, 
o którym mowa w przepisach o gospodarce 

nieruchomo`ciami lub ”ozyskania terenów dla 
realizacji tych celów w formie zamiany na 

nieruchomo`ci będące we wJadaniu Gminy. 

§ 3. Finansowanie inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych Gminy oraz ujętych w niniejszym planie, 

podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 

o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 

z ”óuniejszymi zmianami)Ł 

§ 4. 1Ł _rodki na realizację inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej, które nalewą do zadaL 
wJasnych Gminy, ”ochodzą z budwetu Gminy oraz 
będą ”ozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy 

na rozwój regionalny, ”owyczek i kredytów 
”referencyjnych lub umów z innymi podmiotami. 

Limity wydatków budwetowych oraz wieloletnie ”lany 

inwestycyjne są kawdorazowo ujęte w budwecie Gminy 
na kawdy rokŁ 

2. Starania o ”ozyskanie `rodków 
strukturalnych funduszy na rozwój regionalny, 
”owyczek i kredytów ”referencyjnych będą 
”rowadzone samodzielnie ”rzez GminęŁ 

3. Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, nalewącej do zadaL wJasnych Gminy, 
”rowadzona będzie we ws”óJdziaJaniu z innymi 

podmiotami publicznymi i ”rywatnymi dziaJającymi 
i inwestującymi na terenie Gminy, tak aby 
o”tymalizować wydatki ”ubliczne, w szczególno`ci 
poprzez koordynację ”rac ”rzy realizacji 
”oszczególnych rodzajów uzbrojenia terenu wraz 
z budową nawierzchni ulicŁ 

4Ł Jako gJówne zasady realizacji z zakresu 

infrastruktury technicznej, nalewącej do zadaL 
wJasnych Gminy, ”rzyjmuje się uwzględnienie szeroko 
”ojętego interesu ”ublicznego mieszkaLców oraz 
rachunku ekonomicznego uwzględniającego 
efektywno`ć inwestycji, czyli wysoko`ć nakJadów 

”rzy”adającego na jednego mieszkaLca korzystającego 
z wybudowanej infrastruktury. 

§ 5. Iączne koszty ”rzygotowania 
nieruchomo`ci, w zakresie okre`lonym na 
”oszczególne cele, ”ochodzić będą z budwetu GminyŁ 
Koszty te okre`la się na ”odstawie indywidualnych 

ocen i wycen z uwzględnieniem ”rognozy skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu osiedla Ocice w Tarnobrzegu 
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UCHWAIA NR IXł116/2011 

RADY MIASTA TARNOBRZEG 

 z dnia 31 marca 2011 r. 

 

w sprawie zasad na–mu lo—ali uwyt—owych na o—res dJuwszy niw 3 lata i nie dJuwszy 

niw ńŃ lat oraz w sprawie wyrawenia zgody na zawarcie po umowie zawarte– 
na czas oznaczony kolejnej umowy z tym samym na–emcą 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( tekst jednolity ŚzŁ  
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z ”óunŁ zm ) oraz  
art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia  

1997 o gospodarce nieruchomo`ciami ( tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z ”óunŁ zm ) 

Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala, co następu–e: 

§ 1. 1Ł UchwaJa okre`la zasady najmu lokali 
uwytkowych stanowiących wJasno`ć Gminy 


