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3. Miesięczna wysokość opłaty stanowi 

iloczyn stawki godzinowej, o której mowa  
w ust. 2 oraz faktycznej liczby godzin pobytu 
dziecka w danym miesiącu w przedszkolu ponad 
czas realizacji podstawy programowej. 

 
4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, przyjmu-

je się za okres rozliczeniowy, którym jest jeden 
miesiąc kalendarzowy z dołu. 

 
5. Zasady odpłatności za dodatkowe 

świadczenia określa umowa cywilno–prawna 
zawarta pomiędzy dyrektorem placówki, a rodzi-
cami (opiekunami prawnymi) dziecka. 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Morawica oraz Dyrektorowi Zespołu 
Placówek Oświatowych w Morawicy. 

 
§ 4. Traci moc uchwała nr X/51/06 Rady 

Gminy w Morawicy z dnia 5 września 2006 r.  
w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia  
w prowadzonym przez Gminę Samorządowym 
Przedszkolu w Morawicy. 

 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 

14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Świętokrzyskiego z mocą 
obowiązującą od 1 września 2011 r. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Janusz Wojtyś 
2417

 
 

2418 
2418  

UCHWAŁA NR X/89/11 
 RADA GMINY MORAWICA 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy Kielce” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 
ze zmianami z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U.  
Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz.1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441  
i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz.128 
i Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48 poz. 
327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz.1218; z 2008 r. 
Dz. U. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz 
z 2009 r. Dz. U. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.124  
i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.142  
i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106 poz. 675) oraz  
art. 20 ust. 1 i art. 29 ust. 1 ustawy z dnia  
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 ze zmianami z 2004 r. Dz. U.: Nr 6, poz. 41; 
Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. Dz. U.: Nr 113, poz. 

954; Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Dz. U.: Nr 45, 
poz. 319; Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Dz. U.:  
Nr 127, poz. 880 z 2008 r. Dz. U.: Nr 199, poz. 
1227; Nr 201, poz. 1237; Nr 220, poz. 1413,  
z 2010 r. Dz. U.: Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474; 
Nr 106, poz. 675; Nr 130, poz. 871; Nr 149, poz. 
996; Nr 155, poz. 1043 i z 2011 r., Nr 32, poz.159), 
po stwierdzeniu zgodności ustaleń zmiany Nr 2 
do planu do miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Morawica „Regio-
nalny Port Lotniczy Kielce” z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Morawica uchwa-
lonego Uchwałą Nr V/49/2000 Rady Gminy  
Morawica z dnia 14 października 2000 r. wraz ze 
zmianą uchwaloną Uchwałą Nr IV/21/06 Rady 
Gminy Morawica z dnia 25 maja 2006 r., zmianą 
Nr 2 uchwaloną Uchwałą Nr XXXII/305/09 Rady 
Gminy Morawica z dnia 30 sierpnia 2009 r. Rada 
Gminy Morawica uchwala co następuje:  

 

Rozdział 1. 
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE 

§ 1. Uchwala się zmianę Nr 2 do miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Morawica „Regionalny Port Lotniczy 

Kielce”, zwaną dalej „zmianą Nr 2 do planu”,  
w granicach określonych załączniku Nr 1  
do uchwały. 
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§ 2. Integralną częścią zmiany Nr 2  

do planu są: 
1) Załącznik Nr 1 – rysunek zmiany Nr 2 do pla-

nu, składający się z planszy podstawowej – 
część Nr1, planszy infrastruktury technicznej 
– część Nr 2 oraz planszy powierzchni ogra-
niczających wysokość zabudowy i obiektów 
naturalnych w rejonie „Regionalnego Portu 
Lotniczego Kielce w Obicach” – część Nr 3, 
stanowiącej wyłącznie materiał informacyjny, 

2) Załącznik nr 2, zawierający rozstrzygnięcia 
Rady Gminy na temat sposobu rozpatrzenia 
uwag wniesionych do projektu zmiany Nr 2 
do planu w trakcie i po wyłożeniu do pu-
blicznego wglądu, 

3) Załącznik nr 3, zawierający informacje na 
temat rozstrzygnięcia Rady Gminy dotyczą-
cego sposobu realizacji zapisanych w zmia-
nie Nr 2 do planu inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasad ich finansowa-
nia zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. 

 
§ 3. Celem postanowień zawartych w ni-

niejszej uchwale jest ustalenie przeznaczenia  
i zasad zagospodarowania terenu oraz sposobu 
zabudowy w granicach obszaru objętego zmianą 
Nr 2 do planu, z zachowaniem: 
1) zapewnienia warunków przestrzennych dla 

rozwoju „Regionalnego Portu Lotniczego 
Kielce - część wschodnia” z zachowaniem 
wymogów ładu przestrzennego, wartości 
środowiska kulturowego i przyrodniczego 
oraz krajobrazu, 

2) ochrony interesu publicznego w zakresie: 
a) uzupełnienia i wzbogacenia wyposażenia 

w infrastrukturę techniczną, 
b) zapewnienia możliwości udrożnienia i roz-

budowy układu komunikacyjnego, 
c) zachowania wartości środowiska kultu-

rowego, przyrodniczego i krajobrazu, 
3) minimalizacji konfliktów pomiędzy użytkow-

nikami przestrzeni. 
 
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-

szej uchwały jest mowa o: 
1) dojazdach niewydzielonych – należy przez to 

rozumieć nie wydzielone liniami rozgranicza-
jącymi na rysunku zmiany Nr 2 do planu ist-
niejące i planowane dojścia i dojazdy do 
działek budowlanych, budynków i urządzeń  
z nimi związanych, drogi wewnętrzne, oraz 
dojazdy do pól, umożliwiające dostęp do 
drogi publicznej, 

2) wskaźnik intensywności zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek powierzchni  

całkowitej budynków znajdujących się i pro-
jektowanych na działce do powierzchni tere-
nu inwestycji, 

3) liniach rozgraniczających – należy przez to 
rozumieć linie wyznaczone na rysunku zmia-
ny Nr 2 do planu i wydzielające tereny o róż-
nym przeznaczeniu lub różnych zasadach  
zagospodarowania, 

4) maksymalnym pionowym wymiarze budyn-
ków – należy przez to rozumieć wysokość 
budynku mierzoną od poziomu terenu przy 
najniżej położonym wejściu do budynku lub 
jego części pierwszej kondygnacji nadziem-
nej budynku do górnej płaszczyzny stropu 
bądź najwyżej położonej krawędzi stropoda-
chu nad najwyższą kondygnacją użytkową, 
łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy 
ją osłaniającej, albo do najwyżej położonej 
górnej powierzchni innego przekrycia, 

5) przebudowie i rozbudowie systemów komu-
nikacji i infrastruktury – należy przez to ro-
zumieć, w ramach istniejących systemów, 
wykonywanie robót budowlanych polegają-
cych na wprowadzeniu nowych rozwiązań 
technicznych i materiałowych oraz zmianie 
charakterystycznych parametrów w zakresie 
nie wymagającym zmiany granic pasa dro-
gowego. 

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na ry-
sunku zmiany Nr 2 do planu i opisaną w tek-
ście, określającą dopuszczalne zbliżenie ele-
wacji budynku do linii rozgraniczającej teren, 
z dopuszczeniem wysunięcia przed wyzna-
czoną linię schodów, ganku, daszka, wyku-
sza, tarasu, przy czym elementy te nie mogą 
pomniejszać tej odległości o więcej niż 2 m, 

7) powierzchnie ograniczające wysokość zabu-
dowy wyznaczone warstwicami (m. n.p.m.) – 
należy przez to rozumieć powierzchnię ogra-
niczającą wysokość zabudowy wyznaczone 
na rysunku zmiany Nr 2 do planu, określone 
na podstawie przepisów odrębnych dotyczą-
cych warunków, jakie powinny spełniać 
obiekty budowlane oraz naturalne w otocze-
niu lotniska, 

8) podstawowych usługach publicznych należy 
przez to rozumieć usługi oświaty i kultury, 
administracji publicznej, ochrony zdrowia, 
opieki społecznej i socjalnej oraz inny ogól-
nodostępny budynek przeznaczony do wy-
konywania podobnych funkcji, w tym także 
budynek biurowy i socjalny, 

9) usługach komercyjnych związanych z „Re-
gionalnym Portem Lotniczym Kielce” – nale-
ży przez to rozumieć usługi takie jak: targowo 
– konferencyjne, hotelowe, wystawienniczo 
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– ekspozycyjne, szkoleniowe, obsługi finan-
sowej, sportowo–rekreacyjne, wypoczynko-
wo–rozrywkowe, administracyjno-biurowe, od-
nowy biologicznej, gastronomiczne, handel, 
kultura, 

10) usługach komercyjnych – należy przez to 
rozumieć usługi w zakresie: handlu detalicz-
nego, kultury, edukacji, ochrony zdrowia, 
usług biurowych, hotelarstwa i gastronomii, 
turystyki i rekreacji, sportu, finansów i ubez-
pieczeń, administracji oraz usług rzemiosła, 

11) usługach rzemiosła – należy przez to rozu-
mieć usługi rzemieślnicze w zakresie: bieliź-
niarstwa, bioenergoterapii, cukiernictwa, fry-
zjerstwa, grawerstwa, hafciarstwa, introliga-
torstwa, jubilerstwa, kaletnictwa, czapkar-
stwa i kapelusznictwa, koronkarstwa, kra-
wiectwa, kuśnierstwa, koszykarstwa, kwia-
ciarstwa, lodziarstwa, lutnictwa, pamiątkar-
stwa, pantoflarstwa, perukarstwa, ramiar-
stwa, snycerstwa, szewstwa, szklarstwa, 
tkactwa, wikliniarstwa, zabawkarstwa, ze-
garmistrzostwa, złotnictwa, innego rzemiosła 
artystycznego bednarstwa, blacharstwa, brą-
zownictwa, drukarstwa, dziewiarstwa, far-
biarstwa, lakiernictwa, ludwisarstwa, kamie-
niarstwa, kowalstwa, masarstwa, produkcji 
meblarstwa, młynarstwa, mechaniki, na-
grobkarstwa, piekarnictwa, stolarstwa, ślu-
sarstwa, tapicerstwa, wędliniarstwa oraz po-
dobne o charakterze konserwacyjno-napraw-
czym urządzeń ogólnego przeznaczenia, 

12) usługach drobnych – należy przez to rozu-
mieć usługi komercyjne oraz usługi rzemio-
sła, za wyjątkiem: bednarstwa, blacharstwa, 
brązownictwa, drukarstwa, dziewiarstwa, 
farbiarstwa, lakiernictwa, ludwisarstwa, ka-
mieniarstwa, kowalstwa, masarstwa, pro-
dukcji meblarstwa, młynarstwa, mechaniki, 
nagrobkarstwa, piekarnictwa, stolarstwa, ślu-
sarstwa, tapicerstwa, wędliniarstwa, o po-
wierzchni użytkowej do 100 m2 

13) przeznaczeniu podstawowym – należy przez 
to rozumieć rodzaj przeznaczenia, które do-
minuje na terenie wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi, 

14) przeznaczeniu dopuszczalnym – należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, które go uzupełnia bądź wzbogaca, 
nie powodując kolizji z przeznaczeniem pod-
stawowym, 

15) przepisach odrębnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi, Polskie Normy oraz przepisy 
prawa miejscowego, 

16) przyłączu – należy przez to rozumieć odcinek 
rurociągu lub przewodu (z którego korzysta-  

jeden lub kilku użytkowników) łączących sieć 
infrastruktury technicznej użytku powszech-
nego z przyłączanym obiektem lub obiektami, 

17) rysunku zmiany Nr 2 do planu – należy przez 
to rozumieć załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały, składający się z trzech części: Część 
Nr 1 – plansza podstawowa w skali 1:2000, 
Część Nr 2 – plansza infrastruktury technicz-
nej w skali 1:2000, Część Nr 3 - plansza  
powierzchni ograniczających wysokość za-
budowy i obiektów naturalnych w rejonie 
„Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w 
Obicach” w skali 1:25 000, stanowiąca wy-
łącznie materiał informacyjny, 

18) strefie – należy przez to rozumieć obszar, 
oznaczony na rysunku zmiany Nr 2 do planu, 
w granicach którego obowiązują, łącznie  
z pozostałymi ustaleniami zmiany Nr 2 do 
planu, dodatkowe, szczególne warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu, 

19) sieci infrastruktury technicznej – należy przez 
to rozumieć będące w eksploatacji zakładów 
lub przedsiębiorstw rurociągi i przewody 
rozdzielcze oraz związane z nimi obiekty i 
urządzenia techniczne, do których możliwość 
przyłączenia, na określonych warunkach, za-
gwarantowana jest przepisami powszechnie 
obowiązującymi lub przepisami miejscowymi, 

20) terenie – należy przez to rozumieć teren o 
określonym przeznaczeniu, wyznaczony na 
rysunku zmiany Nr 2 do planu liniami roz-
graniczającymi i kolorem oraz oznaczony w 
tekście i na rysunku zmiany Nr 2 do planu 
symbolem literowo–cyfrowym, cyfrowo–
literowym lub literowym, 

21) terenie inwestycji – należy przez to rozumieć 
teren będący przedmiotem wniosku o za-
twierdzenie projektu budowlanego, 

22) zmianie Nr 2 do planu – należy przez to rozu-
mieć niniejszą Uchwałę Rady Gminy Mora-
wicy wraz z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do tej uchwały, 

23) zieleni urządzonej – należy przez to rozumieć 
zespoły zadrzewień, zakrzewień oraz zieleni 
niskiej skomponowane pod względem este-
tycznym i użytkowym. 

 
§ 5.1. Następujące oznaczenia, przedsta-

wione na rysunku zmiany Nr 2 do planu – Część 
Nr 1 – plansza podstawowa, stanowiącym za-
łącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, są ustalenia-
mi obowiązującymi: 
1) granice obszaru objętego zmianą Nr 2  

do planu, 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym prze-

znaczeniu lub różnych zasadach ich zabudo-
wy i zagospodarowania, 
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3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) strefy ochrony tradycyjnych układów prze-

strzennych, 
5) miejsce pamięci narodowej, 
6) rzeźby, krzyże i kapliczki przydrożne, 
7) projektowana granica strefy ochrony po-

średniej ujęcia wody, 
8) ujęcie wody, 
9) symbole identyfikacyjne terenów składa- 

jące się z: 
a) oznaczenia literowego określającego  

nazwę sołectwa: M – Lisów, R – Obice,  
H – Drochów Dolny, E – Chałupki,  
W – Zaborze, 

b) oznaczenia literowego, literowo–cyfro-
wego lub cyfrowo-literowego określają-
cego przeznaczenie i zasady zagospoda-
rowania 

 
2. Następujące oznaczenia, przedstawione 

na rysunku zmiany Nr 2 do planu – Część Nr 1 – 
plansza podstawowa, stanowiącym załącznik  
nr 1 do niniejszej uchwały, wynikające z przepi-
sów odrębnych i prawomocnych decyzji, są 
ustaleniami obowiązującymi: 
1) granice udokumentowanych złóż surowców 

mineralnych, 
2) granice głównego zbiornika wód podziem-

nych Nr 416 „Małogoszcz”, 
3) tereny powodziowe, 
4) granice obszarów i obiekty dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków, 
5) stanowiska archeologiczne, 
6) granice stref ochrony sanitarnej od cmentarzy, 
7) istniejąca napowietrzna linia elektroenerge-

tyczna 220 kV z obszarem pasa technolo-
gicznego do likwidacji, 

8) planowana napowietrzna linia elektroenerge-
tyczna 220 kV z obszarem pasa technolo-
gicznego, 

9) istniejąca napowietrzna linia elektroenerge-
tyczna 15 kV z obszarem pasa technologicz-
nego do likwidacji, 

10) istniejąca i planowana napowietrzna linia 
elektroenergetyczna 15 kV z obszarem pasa 
technologicznego, 

11) izolinia hałasu 60 dB (I Etap), 
12) izolinia hałasu 60 dB (III Etap), 
13) powierzchnie ograniczające wysokość zabu-

dowy wyznaczone warstwicami (m n.p.m.), 
14) rzędna progu zachodniego drogi startowej 

(m.n.p.m.), 
15) droga startowa, 
16) oś drogi startowej, 
17) pas drogi startowej, 
18) krawędzie powierzchni podejścia. 
 

3. Pozostałe oznaczenia występujące na 
rysunku zmiany Nr 2 do planu – Część Nr 1 – 
plansza podstawowa, nie wymienione w ust.1, 2 
są informacjami dodatkowymi - nie stanowią-
cymi ustaleń zmiany Nr 2 do planu. 

 
4. Rysunek zmiany Nr 2 do planu – Część 

Nr 2 - plansza infrastruktury technicznej, obo-
wiązuje w zakresie ideowego układu sieci infra-
struktury technicznej. 

 
5. Rysunek zmiany Nr 2 do planu – Część 

Nr 3 - plansza powierzchni ograniczających wy-
sokość zabudowy i obiektów naturalnych w re-
jonie „Regionalnego Portu Lotniczego Kielce w 
Obicach”, stanowi wyłącznie materiał informa-
cyjny. 

 
6. „Prognoza oddziaływania na środowi-

sko” oraz „Prognoza skutków finansowych 
uchwalenia miejscowego zmiany Nr 2 do planu 
zagospodarowania przestrzennego” stanowią 
materiały planistyczne nie będące przedmiotem 
niniejszej uchwały. 

 
7. Zmiana przepisów odrębnych związa-

nych z treścią ustaleń zmiany Nr 2 do planu nie 
powoduje potrzeby zmiany tych ustaleń, jeżeli w 
sposób oczywisty daje się je dostosować do 
zmienionego stanu prawnego, bez uszczerbku 
dla ich istoty. 

 
Rozdział 2. 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 6. Dla całego obszaru objętego zmianą 
Nr 2 do planu obowiązują następujące ustalenia: 
1) obiekty budowlane oraz naturalne nie mogą 

naruszać powierzchni ograniczających wyso-
kość zabudowy, wyznaczonych na rysunku 
zmiany Nr 2 do planu w postaci warstwic  
z podanymi wielkościami w metrach n.p.m., 
określonych na podstawie rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 25 czerwca 

2003 r. w sprawie warunków, jakie powinny 
spełniać obiekty budowlane oraz naturalne 
w otoczeniu lotniska (Dz. U. Nr 130, poz. 
1192, z 2006 r. Nr 134, poz. 946); ustalenia 
dopuszczalnej wysokości zabudowy należy 
dokonywać z uwzględnieniem § 4 ww. roz-
porządzenia” (tj. po zm. z 2006 r.), 

2) niezależnie od ustaleń zmiany Nr 2 do planu, 
za zgodne ze zmianą Nr 2 do planu uznaje 
się: 
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a) przebudowę i rozbudowę istniejącej za-

budowy i urządzeń z zachowaniem usta-
leń w zakresie intensywności zabudowy, 
zasad i warunków zabudowy oraz zago-
spodarowania terenów określonych w 
Rozdziale II – Przepisy ogólne oraz Roz-
dziale - III – Ustalenia szczegółowe, 

b) wyznaczenie dodatkowych dróg we-
wnętrznych oraz ciągów pieszych i pie-
szo-jezdnych do działek budowlanych  
w obrębie terenów przeznaczonych do 
zabudowy, 

c) realizację obiektów służących utrzymaniu 
i regulacji wód oraz zabezpieczeniu przed 
zagrożeniem powodziowym, 

3) ideowe układy sieci infrastruktury technicz-
nej terenu przedstawiono na rysunku zmiany 
Nr 2 do planu - część Nr 2; przedstawione 
położenie i parametry techniczne sieci pod-
legają uszczegółowieniu, w dotyczących bu-
dowy tych sieci postępowaniach administra-
cyjnych w sprawach o zatwierdzenie projek-
tu budowlanego i uzyskania pozwolenia na 
budowę - stosownie do zakresu rozstrzyga-
nia w tych sprawach. 

 
§ 7. Na rysunku zmiany Nr 2 do planu - 

część Nr 1 wyznaczono następujące granice ob-
szarów o różnym przeznaczeniu terenu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania, wydzielone 
za pomocą linii rozgraniczających i oznaczone 
symbolami: 
1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 
2) MM - tereny zabudowy mieszkaniowej mie-

szanej (jednorodzinnej i zagrodowej), 
3) UCL - tereny usług związanych z „Regional-

nym Portem Lotniczym Kielce”, 
4) UCL 1 - tereny rozmieszczenia obiektów 

handlowych o powierzchni sprzedaży powy-
żej 2 000 m2, 

5) UKS - tereny usług związanych z obsługą 
transportu, 

6) UC - tereny usług komercyjnych, 
7) UO - tereny usług oświaty i kultury, 
8) UP - tereny podstawowych usług publicznych, 
9) UR - tereny usług kultu religijnego, 
10) UT - tereny usług turystyki i wypoczynku, 
11) US - tereny usług sportu i rekreacji, 
12) R - tereny rolnicze, 
13) RZ - tereny trwałych użytków zielonych, 
14) ZC - teren cmentarza, 
15) ZL - tereny lasów, 
16) ZL 1 - tereny projektowanych zalesień, 
17) ZP - tereny zieleni urządzonej, 
18) ZI - tereny zieleni izolacyjnej, 
19) KL - tereny lotniska, 

20) WS1 - tereny wód śródlądowych płynących, 
21) WS2 - tereny wód śródlądowych stojących, 
22) KDGP – droga publiczna - główna ruchu 

przyspieszonego, 
23) KDG – droga publiczna - główna, 
24) KDZ – droga publiczna - zbiorcza, 
25) KDL – droga publiczna - lokalna, 
26) KDD – droga publiczna - dojazdowa, 
27) KDdl – droga publiczna - dojazdowa do pól i lasu, 
28) KDX – publiczne ciągi pieszo-jezdne, 
29) 001KK - tereny zamknięte urządzeń transpor-

tu kolejowego, 
30) 002KK – tereny planowanych urządzeń 

transportu kolejowego – bocznica kolejowa, 
31) KK/D – tereny komunikacji kolejowej, 
32) K – tereny infrastruktury technicznej – w za-

kresie odprowadzenia ścieków komunalnych 
i deszczowych, 

33) WZ – tereny infrastruktury technicznej – w za-
kresie zaopatrzenia w wodę – teren ujęcia 
wody. 

 
§ 8. W zakresie zasad ochrony i kształto-

wania ładu przestrzennego ustala się: 
1) nakaz kształtowania nowej zabudowy na 

działce lub zespołach działek, zgodnie z usta-
leniami rysunku zmiany Nr 2 do planu, sta-
nowiącego załącznik nr 1 - część Nr 1 do-
tyczącymi nieprzekraczalnej linii zabudowy  
z zachowaniem wzajemnej harmonii po-
szczególnych elementów zagospodarowa- 
nia terenów, 

2) obowiązek ochrony istniejących układów 
przestrzennych wsi z ich historyczną za-
budową, skupiskami zagród, rozłogiem pól, 
w szczególności elementów krajobrazu kultu-
rowego, poprzez kontynuację naturalnych 
kierunków rozwoju wsi i przysiółków, 

3) na obszarach przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową obowiązek zagospodarowania 
działek i sytuowanie budynków w nawiąza-
niu do tradycyjnych form kształtowania za-
budowy i rozplanowania zagród tzn. lokaliza-
cję budynków mieszkalnych w części fronto-
wej działki, a zabudowań gospodarczych w 
tylnej części działki w sposób swobodny, 
zgodnie z nieprzekraczalnymi liniami za-
budowy, 

4) na obszarach przeznaczonych pod zabudowę 
mieszkaniową stosowanie ażurowych ogro-
dzeń frontowych – minimum 40 % prześwitu 
o maksymalnej wysokości 1,8 m, z dopusz-
czeniem stosowania ogrodzeń na podmu-
rówce o maksymalnej wysokości 0,5 m; do-
puszcza się stosowanie pełnych ogrodzeń 
frontowych przy drodze KDGP oraz KDG,  
z uwagi na hałas, 
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5) obowiązek zastosowania zasady harmonizo-

wania znaków informacji wizualnej z charak-
terem miejsca lub obiektu (poprzez starannie 
dobrany materiał, właściwe proporcje i regu-
larną formę). 

 
§ 9. W zakresie zasad ochrony środowiska, 

przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 
1) na obszarze objętym zmianą Nr 2 do planu 

występują tereny objęte formami ochrony 
przyrody, których granice i sposoby zago-
spodarowania określone zostały w §11, 

2) izolinie hałasu lotniczego wyznaczone na 
rysunku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; w fazach 
eksploatacji lotniska należy się liczyć z moż-
liwością jego zwiększonej uciążliwości dla 
środowiska spowodowanej hałasem lotni-
czym; przy braku możliwości zastosowania 
środków technicznych lub technologicznych, 
które mogłyby ograniczyć strefę podwyższo-
nego poziomu hałasu do granicy własności 
lotniska, konieczne będzie rozważanie usta-
nowienia obszaru ograniczonego użytkowa-
nia, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

3) dopuszczalny poziom hałasu w środowisku, 
powodowany przez poszczególne grupy źró-
deł hałasu, z wyłączeniem hałasu lotniczego 
powodowanego przez starty, lądowania i 
przeloty statków powietrznych, ustalonego w 
pkt. 2) niniejszego paragrafu, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi: 
a) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej MN, jak dla terenów za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
mieszanej (jednorodzinnej i zagrodowej) 
MM, jak dla terenów zabudowy za-
grodowej, 

c) dla terenów usług oświaty i kultury UO 
oraz terenów podstawowych usług pu-
blicznych UP, jak dla terenów zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym poby-
tem dzieci i młodzieży oraz terenów do-
mów opieki społecznej, 

d) dla terenów usług komercyjnych UC2, 
2UC1 jak terenów mieszkaniowo – usłu-
gowych, 

e) dla terenów usług turystyki i wypoczynku 
UT, terenów sportu i rekreacji US, tere-
nów zieleni urządzonej ZP oraz terenów 
zieleni izolacyjnej ZI, jak dla terenów re-
kreacyjno–wypoczynkowych, 

4) w zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
a) dla odpadów komunalnych segregowa-

nych i składowanych w kontenerach za-
mkniętych, ustala się warunek okreso- 

wego wywożenia na składowisko odpa-
dów komunalnych, zgodnie z obowiązu-
jącymi w gminie zasadami czystości i po-
rządku, 

b) dla pozostałych odpadów ustala się 
obowiązek indywidualnego rozwiązania  
i uzgodnienia sposobu postępowania 
stosownie do przepisów odrębnych, 

5) obowiązek przestrzegania zasad dotyczących 
budowy i lokalizacji urządzeń i sieci infra-
struktury elektroenergetyki i telekomunikacji, 
zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie 
ochrony przed polem elektromagnetycznym 
związanym z obiektami elektroenergetycz-
nymi i telekomunikacyjnymi, 

6) obowiązek ochrony istniejącego układu hy-
drograficznego (rowy, itp.) przed Zanie-
czyszczeniem, zasypywaniem, kanalizowa-
niem, o ile ustalenia szczegółowe nie stano-
wią inaczej, 

7) prowadzenie gospodarki wodno-ściekowej, 
zgodnie z zasadami określonymi w § 16 
ust.2, 

8) zakaz odprowadzania ścieków nieczyszczo-
nych bezpośrednio do ziemi i wód po-
wierzchniowych, rolniczego wykorzystania 
ścieków komunalnych oraz składowania  
odpadów komunalnych i przemysłowych  
poza miejscami wyznaczonymi, wynikający-
mi z obowiązujących w gminie zasad czysto-
ści i porządku, 

9) w zakresie ochrony krajobrazu kulturowego 
ustala się: 
a) obowiązek ochrony walorów widokowych 

krajobrazu otwartego, poprzez wyklucze-
nie lokalizacji nowej zabudowy poza ist-
niejącymi i ustalonymi w planie terenami 
zespołów mieszkaniowych i usługowych, 

b) obowiązek ochrony istniejących układów 
przestrzennych wsi z ich historyczną za-
budową, skupiskami zagród, rozłogiem 
pól, w szczególności elementów krajo-
brazu kulturowego, poprzez kontynuację 
naturalnych kierunków rozwoju wsi i 
przysiółków, 

c) strefy ochrony tradycyjnych układów 
przestrzennych i urbanistycznych wsi: 
Obice, Lisów, w celu ochrony centrum 
tradycyjnego garncarstwa, dla których 
obowiązują ustalenia szczegółowe zawar-
te w § 20, 21. 

 
§ 10. W zakresie zasad ochrony dziedzic-

twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej ustala się: 

1) strefy ochrony tradycyjnych układów 
przestrzennych i urbanistycznych wsi: 
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Obice, Lisów, w celu ochrony centrum 
tradycyjnego garncarstwa, dla których 
obowiązują ustalenia szczegółowe zawarte 
w § 20, 21, 

2) ochronę prawną następujących obszarów  
i obiektów dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków, wskazanych na rysunku zmiany Nr 2  
do planu – część Nr 1: 
a) w Lisowie Zespół Kościoła Parafialnego 

p.w. św. Mikołaja: Kościół par. p.w. św. 
Mikołaja, nr rej.: 241 z 02.10.1956 oraz  
nr rej. 126 z 22.06.1967, kostnica, brama 
ze schodami, ogrodzenie z bramką i bra-
mą na cmentarz, 

b) w Lisowie cmentarz parafialny, 
c) w Lisowie pozostałości zespołu dwor-

skiego: ruina stajni, pozostałości parku, 
d) w Lisowie sadzawka rybna (z ok. XV wieku) 

przy Kościele par. p.w. św. Mikołaja, 
e) w Obicach Zespół Dworski – dwór, staj-

nia i obora, stodoła, piwnica, pozostało-
ści ogrodzenia, 

f) w Obicach dom nr 56 z ok. XIX wieku, 
3) ochronę prawną stanowisk archeologicz-

nych, wskazanych na rysunku zmiany Nr 2 
do planu – część Nr 1 - wg ewidencji kon-
serwatorskiej, 

4) ochronę wskazanych na rysunku Nr 2 do 
planu – część Nr 1 rzeźb, krzyży i kapliczek 
przydrożnych, dla których obowiązują nastę-
pujące ustalenia: 
a) zachowanie formy i detali architektonicz-

nych, 
b) zapewnienie swobodnego dostępu, 

5) ochronę wskazanego na rysunku Nr 2 do 
planu – część Nr 1 miejsca pamięci narodo-
wej - mogiła zamordowanych 24 sierpnia 
1943r. na cmentarzu w Lisowie, dla którego obo-
wiązuje zapewnienie swobodnego dostępu, 

6) dla obiektów wymienionych w pkt.2) obo-
wiązuje zachowanie formy i detali architek-
tonicznych i ochrona zgodnie z przepisami 
odrębnymi, 

7) dla stanowisk archeologicznych, o których 
mowa w pkt.3) obowiązuje: 
a) zapewnienie warunków dla nadzoru ar-

cheologicznego lub badań archeologicz-
nych w przypadku podejmowania działań 
zmierzających do zmiany dotychczaso-
wego zagospodarowania, 

b) przy wydawaniu decyzji o pozwoleniu na 
budowę wymaga się podania informacji 
o obecności stanowiska archeologiczne-
go i ustawowych obowiązkach wynikają-
cych z tego faktu. 

 
§ 11. W zakresie granic i sposobów zago-

spodarowania terenów lub obiektów podlegają- 

cych ochronie, ustalonych na podstawie przepi-
sów odrębnych: 
1) obszar, objęty granicami zmiany Nr 2 do 

planu położony jest w zasięgu Chmielnicko–
Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajo-
brazu, dla którego obowiązują ustalenia za-
warte w Rozporządzeniu Wojewody Święto-
krzyskiego Nr 89/2005 z dnia 14 lipca 2005r. 
w sprawie obszarów chronionego krajobrazu 
(Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 156 poz. 
1950) ze zmianami wprowadzonymi Roz-
porządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego  
Nr 9/2008 z dnia 25 sierpnia 2008 r. o zmianie 
rozporządzenia w sprawie obszarów chro-
nionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Świętokrzy-
skiego Nr 189 poz. 2515) oraz Rozporządze-
niem Nr 17/2009 Wojewody Świętokrzyskie-
go z dnia 28 stycznia 2009 r. zmieniającym 
Rozporządzenie w sprawie obszarów chro-
nionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święto-
krzyskiego Nr 42 poz. 629) a także w przepi-
sach odrębnych, 

2) wskazuje się na rysunku zmiany Nr 2 do pla-
nu – cześć Nr 1 granice udokumentowanych 
złóż surowców mineralnych: 
a) Lisów - złoża czwartorzędowych piasków 

w kat. C2, 
b) Goździec – złoża jurajskich wapieni  

w kat. B+C1, 
c) Dębska Wola w Obicach – wapienie  

triasowe w kat. C1, 
d) Lipa – jurajskie wapienie w kat. B+C1  

i w kat. C2, 
e) Obice – złoże wapieni jurajskich o udo-

kumentowanych zasobach w kat. C1, w 
obrębie których eksploatacja powinna 
odbywać się w sposób gospodarczo  
uzasadniona, zgodnie z przepisami od-
rębnymi, 

3) wyznacza się pasy technologiczne, będące 
strefami oddziaływania uciążliwości w od-
niesieniu do istniejących i planowanych  
napowietrznych linii elektroenergetycznych 
15 kV wolne od zabudowy i wysokiej roślin-
ności na odległość 7,5 m w obie strony od 
ich osi; odległość ta może być zmniejszona 
po zasięgnięciu opinii zarządcy linii, popartej 
obliczeniami wykonanymi na podstawie 
przepisów odrębnych, uzasadniającymi ist-
nienie dostatecznej ochrony przed promienio-
waniem szkodliwym dla ludzi i środowiska, 

4) wyznacza się pasy technologiczne, będące 
strefami oddziaływania uciążliwości w od-
niesieniu do istniejącej i planowanej elektro-
energetycznej linii napowietrznej wysokiego 
napięcia 220 kV Połaniec – Radkowice, wolne 
od zabudowy i wysokiej roślinności na  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 207 – 20258 – Poz. 2418 

 
odległość 25 m w obie strony od osi linii,  
z dopuszczeniem zmiany tej odległości na 
podstawie opinii zarządcy tej linii, popartej 
obliczeniami na podstawie przepisów odręb-
nych, uzasadniającymi istnienie dostatecznej 
ochrony przed promieniowaniem szkodli-
wym dla ludzi i środowiska, 

5) wskazuje się na rysunku zmiany Nr 2 do pla-
nu teren położony w strefie ochrony sanitar-
nej 50 m od cmentarza, w obrębie której: 
a) obowiązuje ograniczenie zabudowy i za-

gospodarowania terenu, zgodnie z prze-
pisami odrębnymi, w tym zakaz lokaliza-
cji zabudowań mieszkalnych, zakładów 
produkujących artykuły żywności, zakła-
dów żywienia zbiorowego i zakładów prze-
chowujących artykuły żywności oraz za-
kaz lokalizacji studni i indywidualnych ujęć 
wody do picia i potrzeb gospodarczych, 

b) dopuszcza się utrzymanie istniejącej za-
budowy z możliwością remontu, przebu-
dowy, rozbudowy i nadbudowy obiektów 
oraz sytuowanie drobnych usług handlu 
detalicznego, zakładów kamieniarstwa, 
parkingów, 

6) wskazuje się na rysunku zmiany Nr 2 do pla-
nu obszar położony w strefie ochrony sani-
tarnej 150m od cmentarza, w obrębie której: 
a) obowiązują ograniczenia dotyczące za-

budowy i zagospodarowania terenu, zgod-
nie z przepisami odrębnymi, w tym zakaz 
lokalizacji studni i indywidualnych ujęć 
wody do picia i potrzeb gospodarczych, 

b) dopuszcza się lokalizację zabudowań 
mieszkalnych, zakładów produkujących 
artykuły żywności, zakładów żywienia 
zbiorowego i zakładów przechowujących 
artykuły żywności, pod warunkiem przy-
łączenia do sieci wodociągowej, 

7) wskazuje się na rysunku zmiany Nr 2 do pla-
nu granice Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych Nr 416 „Małogoszcz”; w celu 
ochrony wód podziemnych przed potencjal-
nymi zanieczyszczeniami mogącymi pogor-
szyć ich jakość ustala się obowiązek utwo-
rzenia obszaru ochronnego dla GZWP Nr 416 
„Małogoszcz”, zgodnie z przepisami odręb-
nymi, 

8) wskazuje się na rysunku zmiany Nr 2 do pla-
nu, jako podlegające ochronie, ujęcie wód 
podziemnych dla zaopatrzenia Regionalnego 
Portu Lotniczego Kielce, zlokalizowane na te-
renie sołectwa Lisów; dla ujęcia projektowa-
ne są strefy ochronne: bezpośrednia i po-
średnia, zgodnie z „Dokumentacją hydroge-
ologiczną ustalającą zasoby eksploatacyjne 
ujęcia wód podziemnych z utworów jury  

górnej dla zaopatrzenia Regionalnego Portu 
Lotniczego Kielce w Obicach”, wykonaną 
przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. 
z 2008r., 

9) w projektowanej strefie ochrony bezpośred-
niej ujęcia wód podziemnych, o którym mo-
wa w pkt.8), w kształcie kwadratu o wymia-
rach 10 x 10 m należy: 
a) zapewnić odprowadzenie wód opado-

wych w taki, sposób, aby nie mogły one 
przedostawać się do urządzeń służących 
do poboru wody, 

b) zagospodarować teren zielenią, 
c) zapewnić szczelne odprowadzenie ście-

ków z urządzeń sanitarnych przeznaczo-
nych do użytku osób zatrudnionych przy 
urządzeniach służących do poboru wody, 

d) ograniczyć do niezbędnych potrzeb prze-
bywanie osób niezatrudnionych przy ob-
słudze urządzeń służących do poboru wody, 

10) w projektowanej strefie ochrony pośredniej 
ujęcia wód podziemnych, o którym mowa w 
pkt. 8), ustala następujące nakazy, zakazy i 
dopuszczenia: 
a) lokalizowania składowisk odpadów ko-

munalnych, niebezpiecznych, innych niż 
niebezpieczne i obojętne oraz obojętnych, 

b) stosowania środków ochrony roślin z wy-
łączeniem środków ochrony roślin do-
puszczonych do stosowania w strefach 
ochronnych ujęć wody, zgodnie z za-
pisem art. 47, ust. 1, pkt. 4 ustawy z dnia 
18 grudnia 2003 roku o ochronie roślin 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, z późn. zm.), 

c) lokalizowania cmentarzy oraz grzebania 
zwłok zwierzęcych, 

d) przechowywania i składowania odpadów 
promieniotwórczych, 

e) wprowadzania ścieków do wód lub do 
ziemi, poza oczyszczonymi ściekami z oczysz-
czalni przydomowych oraz oczyszczonymi 
wodami opadowymi i roztopowymi, 

f) urządzenia parkingów samochodowych, 
z wyjątkiem parkingów samochodowych 
wyposażonych w kanalizację deszczową 
oraz urządzenia czyszczące wody opado-
we i zlokalizowanych na utwardzonych 
powierzchniach uniemożliwiających prze-
sączanie wód opadowych do poziomów 
wodonośnych zasilających ujęcie, 

g) lokalizowania magazynów produktów 
ropopochodnych i innych substancji nie-
bezpiecznych oraz rurociągów do ich 
transportu, 

h) lokalizowania zakładów przemysłowych 
oraz ferm chowu lub hodowli zwierząt, 
bez zaprojektowania i wykonania odpo- 
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wiednich zabezpieczeń, chroniących wo-
dy podziemne przed zanieczyszczeniem, 

11) obowiązuje ochrona gruntów zmeliorowa-
nych, nie wskazanych na rysunku zmiany  
Nr 2 do planu; dopuszcza się przełożenie 
urządzeń melioracyjnych, w taki sposób by 
została utrzymana ich funkcjonalność; przy 
wprowadzaniu zmian przebiegu istniejących 
urządzeń melioracyjnych należy dokonać ich 
inwentaryzacji; koszt i odpowiedzialność  
za prawidłowe funkcjonowanie sieci zgodnie 
z przepisami odrębnymi, 

12) w zakresie obrony cywilnej ustala się obo-
wiązek: 
a) pokrycia zasięgiem sygnałów dźwięko-

wych syren alarmowych, 
b) realizacji doraźnych budowli ochronnych 

na wypadek zagrożenia dla ochrony lud-
ności i osób przebywających na terenie 
lotniska, 

c) przystosowania obiektów socjalnych i in-
nych na punkty odkażania i dezaktywacji 
na wypadek skażenia terenu, 

13) wskazuje się na rysunku zmiany Nr 2 do pla-
nu, tereny powodziowe wokół rzeki Morawki, 
wyznaczone na podstawie operatu hydrolo-
gicznego zlewni rzeki Morawki sporządzone-
go dla potrzeb planowanego „Regionalnego 
Portu Lotniczego Kielce w Obicach”, wyko-
nanego przez Kieleckie Towarzystwo Na-
ukowe w Kielcach, z 2007 r., dla którego 
obowiązują następujące ustalenia: 
a) tereny powodziowe, nie stanowią obsza-

rów bezpośredniego zagrożenia powo-
dzią w rozumieniu przepisów odrębnych 
(nie zostały wyznaczone w oparciu o 
przepis art.82 ust.1 pkt. 1 lub pkt. 3 usta-
wy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne), 

b) w przypadku opracowania przez Dyrekto-
ra Regionalnego Zarządu Gospodarki 
Wodnej w Krakowie studium ochrony 
przeciwpowodziowej ustalenia zawarte 
w nim, zgodnie z art. 84 ustawy z dnia  
18 lipca 2001 r. - Prawo Wodne staną się 
wiążące przy opracowaniu zmiany ni-
niejszej zmiany Nr 2 do planu oraz no-
wego planu, 

c) na terenach powodziowych, zabrania się: 
- wznoszenia obiektów budowlanych, 
- wykonywania urządzeń wodnych,  

za wyjątkiem wymienionych w § 6  
pkt 2 ppkt c), 

- sadzenia drzew lub krzewów, z wyjąt-
kiem plantacji wiklinowych na po-
trzeby regulacji wód oraz roślinności 
stanowiącej element zabudowy bio-
logicznej dolin rzecznych lub służącej 

do wzmacniania brzegów, obwało-
wań lub odsypisk, 

- zmiany ukształtowania terenu, skła-
dowania materiałów oraz wykonywa-
nia innych robót, z wyjątkiem robót 
związanych z regulacją lub utrzymy-
waniem wód, a także utrzymywaniem 
lub odbudową, rozbudową lub prze-
budową wałów przeciwpowodzio-
wych wraz z ich infrastrukturą, 

d) istniejące w dniu wejścia w życie ustaleń 
zmiany nr 2 do planu obiekty budowla-
ne, znajdujące się w obrębie terenów 
powodziowych mogą być wyłącznie re-
montowane i przebudowywane bez moż-
liwości zwiększenia powierzchni użytko-
wej i kubatury, 

14) na obszarze objętym zmianą Nr 2 do planu 
nie występują tereny górnicze oraz tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych, 

15) wskazuje się na rysunku zmiany Nr 2 do pla-
nu teren zamknięty urządzeń transportu kole-
jowego, oznaczony symbolem 001KK. 

 
§ 12. W zakresie parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
ustala się: 
1) minimalną ilość miejsc parkingowych dla: 

a) terenu „Regionalnego Portu Lotniczego 
Kielce” KL: 4 miejsce parkingowe na 100 m2 
powierzchni użytkowej terminala, 

b) terenu UCL 1: 1 miejsce parkingowe na 
50 m2 powierzchni użytkowej budynku, 

c) terenów UCL, UKS: 1 miejsce parkingo-
we na 100 m2 powierzchni użytkowej 
budynku, 

d) terenów UC, UP, UO, US, UT, UR: 1 
miejsce parkingowe na 100 m2 po-
wierzchni użytkowej budynku, 

e) terenów MN, MM: 1 miejsce parkingowe 
na 1 mieszkanie, 

f) terenów 2UC1, UC2, UT: w przypadku 
wprowadzenia przeznaczenia dopusz-
czalnego - funkcji mieszkaniowej obowią-
zuje wyznaczenie dodatkowych miejsc 
parkingowych w ilości minimum 1 miej-
sce parkingowe na 1 mieszkanie, 

g) terenów MN i MM, w przypadku wpro-
wadzenia przeznaczenia dopuszczalnego 
– funkcji usługowych obowiązuje wyzna-
czenie dodatkowych miejsc parkingo-
wych w ilości co najmniej 1 miejsca na 
50m2 powierzchni tych usług, 

h) terenów: KK/D1 i KK/D2 – 1 miejsce par-
kingowe na 100 m2 powierzchni użytko-
wej budynku przeznaczonego do obsługi 
pasażerów, 
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2) dla terenów: ZC, R, RZ, ZL, ZL1, ZP, ZI, WS1, 

WS2, 002KK nie ustala się minimalnej ilości 
miejsc parkingowych, 

3) pozostałe ustalenia zawarte w Rozdziale III – 
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów wyznaczonych liniami rozgranicza-
jącymi. 

 

§ 13. W zakresie wymagań wynikających 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 
ustala się: 
1) obowiązek zachowania historycznie ukształ-

towanych przestrzeni publicznych, w tym 
ulic, placów, ciągów pieszych wraz z zespo-
łami zieleni oraz dotychczasowej zasady 
koncentracji usług w centrach wsi, 

2) obowiązek kształtowania przestrzeni publicz-
nych w zespołach usługowych razem z urzą-
dzoną zielenią wysoką i niską, elementami 
małej architektury i miejscami parkingo-
wymi, o ile zachodzi taka potrzeba, 

3) nakaz wyposażenia przestrzeni publicznych 
w elementy małej architektury, takie jak: 
ławki, pochwyty dla osób starszych i niepeł-
nosprawnych, gazony, fontanny, poidła, słu-
py ogłoszeniowe, kioski, wiaty przystanko-
we, w zależności od lokalnych potrzeb, 

4) nakaz projektowania i realizacji miejsc posto-
jowych razem z zielenią towarzyszącą, 

5) nakaz wyposażenia przestrzeni publicznych 
w kosze na śmieci i inne urządzenia do gro-
madzenia odpadów, 

6) obowiązek zapewnienia dostępności dla 
osób niepełnosprawnych do obiektów i 
urządzeń obsługi ludności oraz urządzeń 
komunikacyjnych. 

 

§ 14.1. W zakresie szczegółowych zasad  
i warunków scalania i podziału nieruchomości 
ustala się: 
1) regulacja granic własności w liniach rozgra-

niczających poszczególnych terenów może 
nastąpić w ramach czynności cywilnopraw-
nych, 

2) minimalna wielkość nowej działki utworzonej 
w wyniku podziału: 
a) dla wszystkich terenów oznaczonych sym-

bolem identyfikacyjnym, zawierającym 
oznaczenie literowe MM, MN – 1200 m2 
dla zabudowy zagrodowej, 600 m2 dla 
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej, 
400 m2 dla zabudowy jednorodzinnej 
bliźniaczej, 210 m2 dla zabudowy jedno-
rodzinnej szeregowej, 

b) dla pozostałych terenów – nie ustala się, 
3) minimalna szerokość frontu nowej działki 

utworzonej w wyniku podziału: 

a) dla wszystkich terenów oznaczonych 
symbolem identyfikacyjnym, zawierają-
cym oznaczenie literowe MM, MN, 18 m 
dla zabudowy jednorodzinnej wolnosto-
jącej, 12 m dla zabudowy jednorodzinnej 
bliźniaczej i 4,8 m dla zabudowy jedno-
rodzinnej szeregowej, dla zabudowy za-
grodowej – nie ustala się, 

b) dla pozostałych terenów – nie ustala się, 
4) w przypadku nowo wydzielanych działek 

budowlanych kąt położenia granic działek w 
stosunku do pasa drogowego – prostopadle 
lub równolegle do istniejących granic działki, 
z tolerancją 10º, 

5) dojazdy do działek nie przylegających bezpo-
średnio do drogi publicznej – należy projek-
tować jako drogi wewnętrzne lub ciągi pie-
szo–jezdne o szerokości w liniach rozgrani-
czających nie mniejszej niż 5,0 m w oparciu  
o sporządzone przez inwestorów projekty 
podziału gruntów lub na zasadzie służebno-
ści gruntowej, 

6) minimalne wielkości działek nie obowiązują 
w przypadku dokonywania podziałów pod 
drogi, ulice, place, obiekty i urządzenia infra-
struktury technicznej oraz podziałów mają-
cych na celu powiększenie działek macie-
rzystych, 

7) minimalne wielkości działek nie obowiązują 
w przypadku dokonywania podziałów mają-
cych na celu uregulowanie spraw własno-
ściowych związanych z istniejącą zabudową, 

8) dla terenu oznaczonego na rysunku zmiany 
Nr 2 do planu symbolem KL, zgodnie z §34. 

 
2. W graniach zmiany Nr 2 do planu nie 

przewiduje się procedury scalenia i podziału 
nieruchomości przewidzianej przepisami odręb-
nymi. 

 
§ 15. W zakresie szczegółowych warunków 

zagospodarowania terenów oraz ograniczania  
w ich użytkowaniu ustala się następujące zakazy: 
1) lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze 

znacząco oddziaływać na środowisko w ro-
zumieniu przepisów odrębnych, z zastrzeże-
niem lit. a) i b): 
a) zakaz nie dotyczy przedsięwzięć realizo-

wanych na terenie KL, także w zakresie 
ustalonego w planie sposobu tymcza-
sowego zagospodarowania, urządzania  
i użytkowania tego terenu, 

b) zakaz nie dotyczy: 
- inwestycji celu publicznego z zakresu 

łączności publicznej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, 
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- stacji elektroenergetycznych lub na-

powietrznych linii elektroenergetycz-
nych o napięciu znamionowym nie 
mniejszym niż 220 kV, o długości nie 
mniejszej niż 15 km (planowana na-
powietrzna linia elektroenergetyczna 
220kV z obszarem pasa technologicz-
nego), 

- drogi o nie mniej niż czterech pasach 
ruchu na łącznym odcinku nie mniej-
szym niż 10 km (planowana droga 
krajowa o symbolu 001KDGP), 

2) lokalizacji przedsięwzięć mogących poten-
cjalnie znacząco oddziaływać na środowisko 
w rozumieniu przepisów odrębnych, z za-
strzeżeniem lit. a), b), c): 
a) zakaz nie dotyczy przedsięwzięć realizo-

wanych na terenie KL – także w zakresie 
ustalonego w planie sposobu tymczaso-
wego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania tego terenu, 

b) zakaz nie dotyczy: 
- inwestycji celu publicznego z zakresu: 

dróg, sieci infrastruktury technicznej, 
łączności publicznej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, a także linii ko-
lejowych wraz z terminalami trans-
portu kombinowanego oraz mostów, 
wiaduktów lub tuneli liniowych w 
ciągu dróg kolejowych, 

- stacji obsługi lub remontowych 
sprzętu budowlanego, rolniczego lub 
środków transportu, z wyłączeniem 
terenów MN i MM, 

- melioracji, 
- scalania gruntów, w których obszar 

użytków rolnych jest większy niż 10 ha, 
- zalesienia nieużytków lub innych niż 

orne użytków rolnych na terenach ZL1, 
- wylesienia, o powierzchni nie mniej-

szej niż 1 ha, 
- instalacji do przesyłu ropy naftowej, 

produktów naftowych lub substancji 
chemicznych, 

- instalacji do przesyłu gazu, 
- instalacji do magazynowania ropy 

naftowej, produktów naftowych oraz 
instalacji do dystrybucji ropy nafto-
wej, produktów naftowych lub sub-
stancji chemicznych, 

- budowli przeciwpowodziowych, 
c) zakaz nie dotyczy: 

- hoteli, wraz z towarzyszącą im infra-
strukturą, o powierzchni zabudowy 
nie mniejszej niż 0,5 ha na terenie 
UCL, UKS, 

- centrów handlowych, wraz z towarzy-
szącą im infrastrukturą, o powierzchni 
zabudowy nie mniejszej niż 0,5 ha  
na terenie UCL, UCL1, 

- zabudowy usługowej, wraz z towa-
rzyszącą jej infrastrukturą, o po-
wierzchni zabudowy nie mniejszej niż 
2 ha na terenie UKS, UCL, UCL1, US, 

- garaży, parkingów samochodowych 
lub zespołów parkingów, wraz z to-
warzyszącą im infrastrukturą, o po-
wierzchni użytkowej nie mniejszej niż 
0,2 ha na terenach: UCL, UCL1, UKS, 

- parków rozrywki, pól golfowych i sta-
dionów, wraz z towarzyszącą im in-
frastrukturą na terenach: UCL, US, 

- stałych pól kempingowych lub kara-
waningowych na terenie UT, 

- tartaków i stolarni posiadających in-
stalacje do impregnacji drewna lub  
o zdolności produkcyjnej nie mniej-
szej niż 10 000 m3 drewna na rok  
w terenie UC2, 

3) sadzenia i uprawy drzew i krzewów na nieru-
chomościach znajdujących się w rejonach 
podejść do lądowania, mogących stano- 
wić przeszkody lotnicze i źródło żerowania 
ptaków, 

4) w terenach oznaczonych na rysunku zmiany 
Nr 2 do planu symbolami: MN, MM, UO, UP, 
UR, UT, US, realizowania inwestycji polega-
jących na budowie obiektów i urządzeń albo 
ich zespołów, których związane z eksploata-
cją uciążliwe oddziaływanie na otoczenie 
może przekroczyć granice terenu inwestycji, 
bez względu na aktualny stan zabudowy, za-
gospodarowania i użytkowania otaczających 
terenów; zakaz odnosi się również do zmiany 
sposobu użytkowania bez dokonywania in-
westycji budowlanych; zakaz nie dotyczy do-
puszczonych ustaleniami zmiany Nr 2 do 
planu realizacji parkingów, pasów drogo-
wych, obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz inwestycji celu publicznego 
z zakresu łączności publicznej w rozumieniu 
przepisów odrębnych, 

5) budowy indywidualnych ujęć wody na dział-
kach położonych przy drogach wyposażo-
nych w rozdzielczą sieć wodociągową użytku 
powszechnego, 

6) budowy indywidualnych urządzeń do gro-
madzenia i oczyszczania ścieków na działkach 
położonych przy drogach wyposażonych  
w sieć kanalizacyjną użytku powszechnego, 

7) odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 
bezpośrednio do ziemi i wód powierzchnio-
wych, 
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8) lokalizacji nowych i powiększania istnieją-

cych zbiorników wód powierzchniowych. 
 
§ 16.1. W zakresie zasad modernizacji, 

rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
ustala się: 
1) układ komunikacyjny, który stanowią pu-

bliczne drogi i ciągi pieszo-jezdne oznaczone 
na rysunku zmiany Nr 2 do planu symbolami 
identyfikacyjnymi: 
a) KDGP – droga główna ruchu przyspie-

szonego, 
b) KDG - droga główna, 
c) KDZ - droga zbiorcza, 
d) KDL – droga lokalna, 
e) KDD – droga dojazdowa, 
f) KDX - ciąg pieszo - jezdny, 
g) KDdl - droga dojazdowa do pól i lasu, 

2) zasadniczymi elementami układu komunika-
cyjnego obszaru objętego zmianą Nr 2 do 
planu jest droga krajowa nr 73 relacji Tar-
nów - Kielce (KDGP) oraz droga wojewódzka 
nr 766 Morawica – Kije – Pińczów (KDG), 

3) układ komunikacyjny uzupełniają drogi po-
wiatowe nr 367T Chmielowice – Obice – 
Grabowiec, droga nr 0001T Lisów – Drugnia, 
nr 0363T Brudzów – Młynek – Lisów,  
nr 0366T Obice – Dębina – Lisów, nr 0354T 
Lisów – Górki – Pierzchnia, 

4) droga nr 73 prowadzona jest po nowym śla-
dzie tworząc obwodnicę Lisowa i Piotrkowic 
(na terenie gminy Chmielnik); projektowana 
jest na parametrach drogi klasy GP, 

5) po stronie północnej lotniska planuje się  
w celu bezpośredniej obsługi „Regionalnego 
Portu Lotniczego Kielce” drogę klasy zbior-
czej oznaczoną w zmianie Nr 2 do planu 
symbolem 001 KDZ z wiaduktem nad boczni-
cą kolejową do lotniska; planowana droga 
łączy drogę krajową nr 73 z drogą woje-
wódzką nr 766, 

6) po stronie południowej „Regionalnego Portu 
Lotniczego Kielce” planowana jest droga 
powiatowa klasy Z łącząca drogę wojewódz-
ką nr 766 z drogą powiatową 0003T w gmi-
nie Chmielnik, 

7) układ komunikacyjny, nie wymieniony w pkt. 1): 
a) linia kolejowa Kielce – Busko, dla której 

wyznaczony jest teren zamknięty urzą-
dzeń transportu kolejowego, oznaczony 
na rysunku zmiany Nr 2 do planu symbo-
lem 001KK, 

b) planowana bocznica kolejowa do obsługi 
cargo, oznaczona symbolem 002KK;  
w związku z planowaną budową „Regio-
nalnego Portu Lotniczego Kielce” w celu 
przywrócenia ruchu pasażerskiego wska- 

zuje się na rysunku zmiany Nr 2 do planu 
teren pod przystanek kolejowy Obice 
(docelowo stacja kolejowa Obice) - KK/D1 
i KK/D2, 

8) nakaz przebudowy skrzyżowań na bezkoli-
zyjne - linii kolejowej z istniejącymi i plano-
wanymi drogami, 

9) zasady obsługi komunikacyjnej: 
a) wprowadza się zakaz stosowania zjazdów 

bezpośrednio z dróg publicznych ozna-
czonych na rysunku zmiany Nr 2 do pla-
nu symbolami: KDGP, KDG; włączenie 
pojazdów do drogi KDGP poprzez węzeł 
typu „koniczyna”, 

b) z drogi publicznej oznaczonej na rysunku 
zmiany Nr 2 do planu symbolem KDZ, 
zgodnie z § 44 ustaleń szczegółowych dla 
tej drogi; należy dążyć do ograniczenia 
liczby zjazdów, szczególnie do terenów 
przeznaczonych pod nową zabudowę, 
zgodnie z przepisami odrębnymi, 

c) obsługa komunikacyjna terenów - z dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku 
zmiany Nr 2 do planu symbolami: KDL, 
KDD, KDX, KDdl, oraz z nie wyznaczo-
nych na rysunku zmiany nr 2 do planu 
dróg zbierająco-rozprowadzających i dróg 
wewnętrznych. 

 
2. W zakresie zasad modernizacji, rozbu-

dowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej ustala się: 
1) wyznacza się system sieci wodociągowej, 

oznaczony na rysunku zmiany Nr 2 do planu 
kolorem zielonym i symbolem literowym W, 
którego głównym przeznaczeniem jest za-
opatrzenie w wodę istniejącej i planowanej 
zabudowy na obszarze objętym zmianą Nr 2 
do planu; w skład systemu wchodzi: 
a) istniejący wodociąg dosyłowy Ø200 mm., 

doprowadzający wodę z ujęcia wody  
w Dębskiej Woli, zlokalizowany w ulicy 
oznaczonej w zmianie Nr 2 do planu 
symbolem 001 KDG, 

b) istniejący wodociąg dosyłowy Ø160 mm., 
doprowadzający wodę z ujęcia wody  
w Brzezinach, zlokalizowany w ulicy 
oznaczonej w zmianie Nr 2 do planu 
symbolem 007 KDZ, 

c) istniejąca i planowana uliczna sieć wodo-
ciągowa Ø200mm., Ø150mm., Ø100mm., 
Ø90 mm., zlokalizowana na obszarze 
zmiany Nr 2 do planu, 

2) ustala się następujące zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemu sieci wodo-
ciągowej: 
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a) dopuszcza się zaopatrzenie w wodę ze 

studni indywidualnych z uwzględnieniem 
warunków określonych w przepisach od-
rębnych, 

b) zakaz zaopatrzenia w wodę ze studni in-
dywidualnych terenów położonych w gra-
nicach pasów izolujących od cmentarzy, 

c) sieć wodociągową należy rozbudowywać 
i wymiarować z uwzględnieniem doce-
lowej wielkości jej użytkowników, 

d) nowoprojektowane przewody wodocią-
gowe należy wyposażyć w hydranty ze-
wnętrzne zgodnie przepisami obowią-
zującymi w zakresie ochrony przeciwpo-
żarowej, 

e) budowę nowych przewodów wodocią-
gowych realizować należy poza obrębem 
pasów drogowych istniejących i projek-
towanych dróg; dopuszcza się prowa-
dzenie sieci wodociągowej, w obrębie 
pasów drogowych, 

f) dla terenu lotniska - „Regionalny Port 
Lotniczy Kielce”, oznaczonego na rysun-
ku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1  
i część Nr 2 symbolem KL zgodnie z usta-
leniami szczegółowymi zawartymi w § 34, 

3) wyznacza się układ grawitacyjno - pompowy 
kanalizacji ścieków komunalnych, oznaczony 
na rysunku zmiany Nr 2 do planu kolorem 
brązowym i symbolem literowym Ks, które-
go głównym przeznaczeniem jest odprowa-
dzanie ścieków bytowo-przemysłowych z 
istniejącej i planowanej zabudowy na obsza-
rze objętym zmianą Nr 2 do planu, z wyłą-
czeniem terenu lotniska; odbiornikiem ście-
ków będzie istniejąca oczyszczalnia ścieków 
w Brzezinach; w skład układu wchodzą: 
a) planowane grawitacyjne kanały ściekowe 

Ø0.20, zlokalizowane na obszarze zmiany 
nr 2 do planu, oznaczone symbolem Ks, 

b) planowane rurociągi tłoczne, zlokalizo-
wane na obszarze zmiany Nr 2 do planu, 
oznaczone symbolem Kst, 

c) planowany grawitacyjny kanał odprowa-
dzający oczyszczone ścieki do rzeki Mo-
rawki, oznaczony symbolem Kso, 

d) planowane przepompownie ścieków,  
zlokalizowane na obszarze zmiany Nr 2 
do planu, oznaczone symbolem Kps, 

4) ustala się następujące zasady odprowadze-
nia ścieków: 
a) odbiornikiem ścieków będzie istniejąca 

oczyszczalnia ścieków w Brzezinach, 
b) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej 

dla zabudowy rozproszonej położonej poza 
terenami przewidywanymi do obsługi sys-
temu kanalizacji gminnej, dopuszcza się 

indywidualne, grupowe (przydomowe) 
oczyszczalnie ścieków oraz bezodpływo-
we zbiorniki do gromadzenia ścieków, 

c) w przypadku odprowadzenia ścieków do 
wód powierzchniowych obowiązuje uzy-
skanie pozwolenia wodno-prawnego zgod-
nie z przepisami odrębnymi, 

d) w przypadku odprowadzenia ścieków do 
ziemi, minimalna odległość przewodów 
rozsączających kanalizacji indywidualnej 
do granicy terenu dla którego jest ona 
realizowana, nie może być mniejsza niż 
odległość określona w przepisach odręb-
nych dla studni dostarczających wodę 
przeznaczoną do spożycia dla ludzi, 

e) do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej 
dopuszcza się na terenach zainwestowa-
nych nie uzbrojonych w kanalizację sani-
tarną, gromadzenie ścieków w bezod-
pływowych zbiornikach do gromadze- 
nia ścieków, szczelnych z systematycz-
nym wywozem ścieków do punktów 
zlewnych, 

f) dla terenu lotniska - „Regionalny Port 
Lotniczy Kielce”, oznaczonego na rysun-
ku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1  
i część Nr 2 symbolem KL zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi zawartymi w § 34, 

5) wyznacza się system grawitacyjnej kanaliza-
cji deszczowej, oznaczony na rysunku zmiany 
Nr 2 do planu kolorem ciemnoniebieskim i 
symbolem literowym Kd, którego głównym 
przeznaczeniem jest odprowadzanie wód 
opadowych i napływowych z obszaru obję-
tego zmianą Nr 2 do planu i z obszarów przy-
ległych, położonych w granicach zlewni na-
turalnych; w skład systemu wchodzą: 
a) planowane grawitacyjne kanały desz-

czowe Ø1.00, Ø0.80, Ø0.60, Ø0.50, Ø0.40, 
Ø0.30, zlokalizowane na obszarze zmiany 
Nr 2 do planu, 

b) planowana oczyszczalnia wód deszczo-
wych, oznaczona na rysunku zmiany Nr 2 
do planu – część Nr 2 symbolem KdO, 

6) ustala się następujące zasady odprowadze-
nia wód opadowych: 
a) odbiornikiem oczyszczonych ścieków desz-

czowych będzie rzeka Morawka, 
b) z terenów zabudowy mieszkaniowej - do 

gruntu, odbiorników lokalnych, plano-
wanej kanalizacji deszczowej lub poprzez 
system rowów melioracyjnych i cieków 
do rzek, 

c) z powierzchni dróg, parkingów, terenów 
zabudowy usługowej, produkcyjnej do 
planowanej kanalizacji deszczowej po 
podczyszczeniu lub poprzez system ro-
wów melioracyjnych i cieków do rzek, 
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d) dla terenu lotniska - „Regionalny Port 

Lotniczy Kielce”, oznaczonego na rysun-
ku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1  
i część Nr 2 symbolem KL zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi zawartymi w § 34, 

7) wyznacza się system sieci gazowej, oznaczo-
ny na rysunku zmiany Nr 2 do planu kolorem 
pomarańczowym i symbolem literowym Eg, 
którego głównym przeznaczeniem jest za-
opatrzenie w gaz przewodowy istniejącej i 
planowanej zabudowy na obszarze objętym 
zmiana Nr 2 do planu; w skład systemu 
wchodzą: 
a) planowany gazociąg średniego ciśnienia 

PE dn 225 (stanowiący fragment pier-
ścienia relacji stacja redukcyjno-po-
miarowa IO w miejscowości Pierzchnica 
ze stacją redukcyjno-pomiarową IO  
w miejscowości Bieleckie Młyny, gm. 
Morawica), zlokalizowany w ulicy ozna-
czonej na rysunku zmiany Nr 2 do planu 
symbolem: 001 KDG, 

b) planowana uliczna sieć gazociągów śred-
niego ciśnienia: PE dn 225, PE dn 160,  
PE dn 110 i PE dn 90, zlokalizowana na 
obszarze zmiany Nr 2 do planu, 

8) ustala się następujące zasady zaopatrzenia  
w gaz przewodowy: 
a) dla budownictwa mieszkaniowego jedno-

rodzinnego i zagrodowego – do przygo-
towania posiłków, ciepłej wody użytko-
wej oraz celów grzewczych, 

b) dla usług – dla zaspokojenia potrzeb so-
cjalno-bytowych oraz celów grzewczo–
wentylacyjnych 

c) wzdłuż planowanych gazociągów należy 
wyznaczyć strefy techniczne, zgodnie  
z przepisami odrębnymi, 

d) planowane gazociągi należy układać poza 
obrębem istniejących i planowanych pa-
sów drogowych; dopuszcza się ich lokali-
zację w obrębie pasów drogowych za 
zgodą właściwego zarządcy drogi, 

e) dla terenu lotniska - „Regionalny Port 
Lotniczy Kielce”, oznaczonego na rysun-
ku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1  
i część Nr 2 symbolem KL zgodnie z ustale-
niami szczegółowymi zawartymi w § 34, 

9) wyznacza się system sieci elektroenerge-
tycznej, oznaczony na rysunku zmiany Nr 2 
do planu kolorem czerwonym i symbolem li-
terowym Ee, którego głównym przeznacze-
niem jest zasilenie w energię elektryczną ist-
niejącej i planowanej zabudowy na obszarze 
objętym zmianą Nr 2 do planu; w skład sys-
temu wchodzą: 

a) sieć przesyłowa - istniejąca i planowana 
napowietrzna linia elektroenergetyczna 
220kV Połaniec – Radkowice z Obsza- 
rem pasów technologicznych, będących 
strefami oddziaływania jej uciążliwości  
o łącznej szerokości 50,00 m (po 25,00 m 
w obie strony licząc od osi linii), 

b) sieć dystrybucyjna - istniejąca i planowa-
na napowietrzna linia elektroenergetycz-
na 15kV z obszarem pasów technologicz-
nych, będących strefami oddziaływania 
jej uciążliwości o łącznej szerokości 15,00 m 
(po 7,50 m w obie strony licząc od osi linii), 

c) sieć dystrybucyjna - istniejące i planowa-
ne napowietrzne linie elektroenergetycz-
ne niskiego napięcia, 

d) istniejące stacje transformatorowe 15/04 kV, 
oznaczenie na rysunku planu część 2 
symbolem EE, 

10) ustala się następujące zasady zasilenia w 
energię elektryczną: 
a) planowana przebudowa napowietrznej 

linii elektroenergetycznej 220kV Połaniec 
– Radkowice ze względu na kolizję z pla-
nowaną drogą krajową oznaczoną w pla-
nie symbolem KDGP, 

b) zasilenie w energię elektryczną z istnieją-
cego pierścienia sieci SN 15kV zasilanej  
z GPZ Morawica, 

c) dopuszcza się odbudowę, przebudowę  
i rozbudowę istniejących napowietrznych 
linii elektroenergetycznych NN i SN oraz 
ich wymianę na sieć kablową, 

d) linie kablowe średniego i niskiego napię-
cia należy układać poza pasem drogo-
wym istniejących i projektowanych dróg; 
w uzasadnionych przypadkach dopuszcza 
się lokalizację w pasie drogowym, 

e) stacje transformatorowe nasłupowe, wnę-
trzowe wolnostojące lub wnętrzowe 
wbudowane mogą być lokalizowane na 
terenie o różnym przeznaczeniu pod wa-
runkiem nie naruszenia wynikających z 
niniejszego planu przepisów odrębnych 
oraz warunków zabudowy i zagospoda-
rowania terenów sąsiednich. 

f) w przypadku realizacji wolnostojących 
stacji transformatorowych należy je ma-
skować wysokimi krzewami o gęstym 
pokroju w celu wyeliminowania nega-
tywnego oddziaływania na krajobraz, 

g) dla terenu lotniska - „Regionalny Port 
Lotniczy Kielce”, oznaczonego na rysun-
ku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1  
i część Nr 2 symbolem KL zgodnie z usta-
leniami szczegółowymi zawartymi w § 34 
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11) ciepło do celów grzewczych dla istniejącej  

i planowanej zabudowy na obszarze objętym 
zmianą Nr 2 do planu z indywidualnych ko-
tłowni opalanych paliwem stałym, ciekłym 
lub gazowym, 

12) dla obszaru objętego zmianą Nr 2 do planu 
ustala się następujące zasady gospodarki 
odpadami: 
a) dla odpadów komunalnych segregowa-

nych i składowanych w kontenerach za-
mkniętych, ustala się warunek okreso-
wego wywożenia na składowisko odpa-
dów komunalnych, zgodnie z obowiązu-
jącymi w gminie zasadami czystości i po-
rządku, 

b) dla pozostałych odpadów ustala się 
obowiązek indywidualnego rozwiązania  
i uzgodnienia sposobu postępowania 
stosownie do przepisów odrębnych, 

13) ustala się następujące zasady zaopatrzenia  
w sieć teletechniczną: 
a) z istniejącej sieci telekomunikacyjnej, 
b) planowaną sieć telekomunikacyjną nale-

ży wykonać jako kablową; dopuszcza się 
jej prowadzenie w obrębie pasów drogo-
wych istniejących i projektowanych dróg, 

c) dopuszcza się przebudowę i rozbudowę 
istniejących linii napowietrznych oraz ich 
wymianę na sieć kablową, 

d) na terenie objętym granicami planu do-
puszcza się lokalizację inwestycji celu 
publicznego z zakresu łączności publicz-
nej w rozumieniu przepisów odrębnych, 
w tym w szczególności stacje bazowe te-
lefonii komórkowej, 

e) dopuszcza się lokalizowanie masztów 
technicznych związanych z funkcjonowa-
niem „Regionalnego Portu Lotniczego”, 

f) w przypadku budowy kontenerowych 
obiektów telekomunikacji, należy je ma-
skować wysokimi, gęstymi krzewami, 

14) położenie i parametry techniczne sieci pod-
legają uszczegółowieniu, w dotyczących bu-
dowy tych sieci postępowaniach administra-
cyjnych w sprawach o zatwierdzenia projek-
tu budowlanego i pozwolenia na budowę – 
stosownie do zakresu rozstrzygania w tych 
sprawach, 

15) dopuszcza się możliwość modernizacji i 
zmiany lokalizacji istniejących sieci infra-
struktury technicznej oraz urządzeń z nimi 
związanych, przeznaczonych do użytku po-
wszechnego, zgodnie z przepisami odręb-
nymi w sposób nie kolidujący z innymi usta-
leniami zmiany Nr 2 do planu, 

16) rozdzielcze sieci infrastruktury technicznej 
użytku powszechnego należy projektować  
i budować uwzględniając potrzeby określo-
nej w planie zabudowy oraz potrzeby zabu-
dowy na terenach przyległych (potencjalni 
użytkownicy sieci), 

17) w przypadku realizacji zabudowy na tere-
nach, dla których ustala się obowiązek obję-
cia całego terenu jedną inwestycją, przed 
przystąpieniem do realizacji obiektów kuba-
turowych należy wykonać infrastrukturę tech-
niczną i drogi wewnętrzne, w sposób inte-
gralnie powiązany z istniejącą infrastrukturą 
techniczną i siecią dróg w gminie, 

18) w przypadku konieczności przeprowadzenia 
tranzytowych sieci infrastruktury technicznej 
oraz sieci poszczególnych systemów nie po-
kazanych na rysunku zmiany Nr 2 do planu 
wykonanie ich nie będzie sprzeczne z ustale-
niami zmiany Nr 2 do planu o ile, ich prze-
bieg nie będzie kolidował z istniejącą i pla-
nowana zabudową. 

 
§ 17. Nie ustala się zakresu sposobów  

i terminów tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenów, za wyjątkiem 
§ 20 ust. 2, pkt.7, § 32 ust. 2, pkt. 7 oraz § 34  
ust. 2, pkt. 10. 

 
§ 18. Ustalenia dotyczące stawek procen-

towych, na podstawie których określa się opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym okre-
ślone zostały w Rozdziale III zawierającym usta-
lenia dla poszczególnych terenów wyznaczonych 
liniami rozgraniczającymi. 

 
§ 19. Ustalenia dotyczące obszarów wy-

magających przekształceń lub rekultywacji: 
1) nie wskazuje się obszarów wymagających 

rekultywacji, 
2) obszarem wymagającym przekształceń jest: 

a) obszar stanowiący część sołectwa Obice i 
Lisów, objęty granicami opracowania 
zmiany Nr 2 do planu podporządkowa-
nym lokalizacji „Regionalnego Portu Lot-
niczego Kielce” wraz z szeroko pojętą in-
frastrukturą: techniczną, usługową, spo-
łeczną i turystyczną, 

b) rejon stacji przystanku kolejowego w 
Obicach oraz fragment linii kolejowej  
relacji Kielce – Busko, znajdującej się  
w granicach opracowania zmiany Nr 2  
do planu. 
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Rozdział 3. 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 20.1. Wyznacza się tereny zabudowy 
mieszkaniowej mieszanej (jednorodzinnej i za-
grodowej), oznaczone na rysunku zmiany Nr 2 
do planu – część Nr 1 symbolem MM. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna, zabudowa za-
grodowa, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi drobne, 
b) garaże, 
c) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
d) drogi, dojścia, dojazdy, mała architektu-

ra, zieleń, 
3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowa-

nia terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę, odbudowę obiektów, 
4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-

ków zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaźnik intensywności za-

budowy – 0.40, 
b) minimalny procentowy udział po-

wierzchni biologicznie czynnej – 30%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr1, z uwzględnieniem pkt.7, 

5) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

– 9m – o ile nie obowiązują ograniczenia 
wysokościowe wynikające z przepisów 
odrębnych, 

b) wysokość poziomu parteru budynku mie-
rzona od projektowanego, najniżej poło-
żonego poziomu terenu przy zewnętrznej 
ścianie budynku nie może być większa 
niż 1,20m, 

c) dachy budynków mieszkalnych – dwu-
spadowe, symetryczne lub wielospadowe 
o nachyleniu głównych połaci 30o - 45o, 

d) dopuszcza się lukarny z dachami syme-
trycznymi dwuspadowymi oraz okna po-
łaciowe, 

e) wolnostojące budynki gospodarcze i ga-
raże – wysokość obiektu – jedna kon-
dygnacja naziemna (wys. max. 3.5m 
do okapu), 

f) dachy budynków innych niż mieszkalne – 
dwuspadowe lub wielospadowe syme-
tryczne o nachyleniu połaci 35o – 45o,  

w nawiązaniu do charakteru sąsiedniej 
zabudowy; w uzasadnionych wypadkach 
jednospadowe, 

g) kolorystyka materiałów wykończenio-
wych: wymóg podkreślenia cokołu, 

h) kolorystyka dachów – ciemnoczerwona, 
brązowa, popielata, 

6) ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy 
w strefie ochronnej układów ruralistycznych 
wyznaczonej na rysunku zmiany Nr 2 do  
planu – część Nr 1: 
a) rzut budynków prostokątny, wydłużony 

boki prostokąta obrysu rzutu budynku w 
proporcjach od 1:2, do 1:4 nawiązujących 
do istniejących obiektów drewnianych  
i kamienno-drewnianych, 

b) budynki parterowe z użytkowym podda-
szem, 

c) dachy dwuspadowe, symetryczne, z ka-
lenicą równoległą do dłuższego boku bu-
dynku, 

d) naturalne materiały wykończeniowe na-
wiązujące do lokalnej tradycji tj. kamien-
ne podmurówki i słupy w stodołach, sza-
lowane drewnem ściany, 

e) układ budynków na działce nawiązujący 
do tradycyjnego zagospodarowania – 
budynek mieszkalny od frontu, przy ulicy 
usytuowany szczytowo lub kalenicowo w 
zależności od tradycji lokalnej, budynki 
gospodarcze w głębi działki, 

7) dla terenów MM położonych bezpośrednio 
przy drodze 005KDZ do dnia 31.12.2030r. ja-
ko sposób tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzenia i użytkowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczającej teren drogi 005KDZ: 
- 50m dla budynków jednokondygna-

cyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- 70m dla budynków wielokondygna-

cyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- dla pozostałych obiektów budowla-

nych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi, w odniesieniu do klasy technicz-
nej drogi krajowej GP, 

b) w pasie terenu pomiędzy linią rozgrani-
czającą drogę 005KDZ a nieprzekraczalną 
linią zabudowy, o której mowa jest w 
pkt.7 lit. a, obowiązuje zakaz zabudowy. 

8) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 10%. 
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3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 21.1. Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na 
rysunku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1 sym-
bolem MN. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) usługi drobne, 
b) garaże, 
c) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
d) drogi, dojścia, dojazdy, mała architektu-

ra, zieleń, 
3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowa-

nia terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę obiektów 
b) zakaz lokalizacji budynków inwentar-

skich, 
4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-

ków zagospodarowania terenu: 
a) maksymalny wskaźnik intensywności  

zabudowy – 0.40, 
b) minimalny procentowy udział po-

wierzchni biologicznie czynnej – 30%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr1, 

5) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

– 9m - jeśli nie obowiązują ograniczenia 
wysokościowe wynikające z przepisów 
odrębnych, 

b) wysokość poziomu parteru budynku mie-
rzona od projektowanego, najniżej poło-
żonego poziomu terenu przy zewnętrznej 
ścianie budynku nie może być większa 
niż 1,20m, 

c) dachy budynków mieszkalnych – dwu-
spadowe, symetryczne lub wielospadowe 
o nachyleniu głównych połaci 30º - 45º, 

d) dopuszcza się lukarny z dachami syme-
trycznymi dwuspadowymi oraz okna po-
łaciowe, 

e) wolnostojące garaże – wysokość obiektu 
– jedna kondygnacja naziemna (wyso-
kość maksymalnie 3.5m do okapu), 

f) dachy budynków innych niż mieszkalne – 
dwuspadowe symetryczne o nachyleniu 
połaci 30º - 45º, w nawiązaniu do charak- 

teru sąsiedniej zabudowy; w uzasadnio-
nych wypadkach jednospadowe, 

g) kolorystyka materiałów wykończenio-
wych: wymóg podkreślenia cokołu, 

h) kolorystyka dachów – ciemnoczerwona, 
brązowa, popielata, 

6) ustalenia dotyczące kształtowania zabudowy 
w strefie ochronnej układów ruralistycznych 
wyznaczonej na rysunku zmiany Nr 2 do  
planu – część Nr 1: 
a) rzut budynków prostokątny, wydłużony 

boki prostokąta obrysu rzutu budynku  
w proporcjach od 1:2, do 1:4 nawiązują-
cych do istniejących obiektów drewnia-
nych i kamienno-drewnianych, 

b) budynki parterowe z użytkowym pod-
daszem, 

c) dachy dwuspadowe, symetryczne, z ka-
lenicą równoległą do dłuższego boku  
budynku, 

d) naturalne materiały wykończeniowe na-
wiązujące do lokalnej tradycji tj. kamien-
ne podmurówki i słupy w stodołach, sza-
lowane drewnem ściany, 

e) układ budynków na działce nawiązujący 
do tradycyjnego zagospodarowania – 
budynek mieszkalny od frontu, przy ulicy 
usytuowany szczytowo lub kalenicowo  
w zależności od tradycji lokalnej, budynki 
gospodarcze w głębi działki, 

7) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 10%. 

 

3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-
DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 

 

§ 22.1. Wyznacza się tereny usług komer-
cyjnych związanych z „Regionalnym Portem 
Lotniczym Kielce”, oznaczone na rysunku zmia-
ny Nr 2 do planu – część Nr 1 symbolem UCL. 
 

2. Dla terenu UCL, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komer-

cyjne związane z „Regionalnym Portem Lot-
niczym Kielce”, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) hale i magazyny, w ramach przeznacze-

nia podstawowego, 
b) obiekty gospodarcze, 
c) parkingi, garaże, 
d) drogi wewnętrzne, 
e) ciągi pieszo jezdne, 
f) ciągi piesze, 
g) obiekty małej architektury, 
h) zieleń, 
i) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
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3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowa-

nia terenów: 
a) nakaz objęcia jedną inwestycją terenu UCL, 

4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 
b) minimalny procentowy udział pomierzch-

ni biologicznie czynnej – 10%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu  
– część Nr1, 

d) maksymalny pionowy wymiar budyn-
ków, zgodny z ograniczeniami wysoko-
ściowymi wynikającymi z przepisów od-
rębnych, 

e) rodzaj dachu: nie wprowadza się ograni-
czeń dla formy dachów, jednocześnie na-
kłada się obowiązek zharmonizowania 
form dachów w obrębie całego zamie-
rzenia inwestycyjnego, 

5) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 30%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 23.1. Wyznacza się tereny rozmieszcze-

nia obiektów handlowych o powierzchni sprze-
daży powyżej 2000 m2, oznaczone na ry- 
sunku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1 sym- 
bolem UCL 1. 
 

2. Dla terenu UCL 1, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: obiekty handlowe, 

o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2,  
z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi: 
a) parkingi, 
b) garaż, 
c) w ramach przeznaczenia podstawowego 

dopuszcza się integralnie z nim związane 
funkcje: administracyjno–biurowe, gastro-
nomii, rozrywki, sportowo-rekreacyjne, 
ekspozycyjne i magazyny, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: obiekty i urzą-
dzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb 
lokalnych (stacje transformatorowe, prze-
pompownie ścieków, itp.), 

3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowa-
nia terenów: 
a) nakaz objęcia jedną inwestycją terenu UCL 1, 

4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 

a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 70%, 
b) minimalny procentowy udział pomierzch-

ni biologicznie czynnej – 10%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr1, 

d) maksymalny pionowy wymiar budyn-
ków, zgodny z ograniczeniami wysoko-
ściowymi wynikającymi z przepisów od-
rębnych, 

e) rodzaj dachu: nie wprowadza się ograni-
czeń dla formy dachów, jednocześnie na-
kłada się obowiązek zharmonizowania 
form dachów w obrębie całego zamie-
rzenia inwestycyjnego, 

5) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 30%. 

 

3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-
DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 

 

§ 24.1. Wyznacza się tereny usług związa-
nych z obsługą transportu, oznaczone na ry-
sunku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1 sym- 
bolem UKS. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: stacja paliw, 

stacje obsługi pojazdów, miejsca obsługi 
podróżnych, myjnia, 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi związane z obsługą transportu 

samochodowego – hotele, motele, ga-
stronomia, handel, obsługa ruchu tury-
stycznego, 

b) drogi, 
c) parkingi, 
d) garaże, 
e) ciągi piesze, 
f) obiekty małej architektury, 
g) zieleń, 
h) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowa-

nia terenów: 
a) nakaz objęcia jedną inwestycją terenu UKS, 

4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków zagospodarowania terenu i kształtowa-
nia zabudowy: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 
b) minimalny procentowy udział pomierzch-

ni biologicznie czynnej – 20%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr 1, 
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d) maksymalny pionowy wymiar budyn-

ków, zgodny z ograniczeniami wysoko-
ściowymi wynikającymi z przepisów od-
rębnych, 

e) rodzaj dachu: nie wprowadza się ograni-
czeń dla formy dachów, jednocześnie na-
kłada się obowiązek zharmonizowania 
form dachów w obrębie całego zamie-
rzenia inwestycyjnego, 

5) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 30%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 25.1. Wyznacza się tereny usług komer-

cyjnych, oznaczone na rysunku zmiany Nr 2 do 
planu – część Nr 1 symbolem 1UC 1, dla których 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe: usługi komer-

cyjne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty gospodarcze, 
b) garaże, 
c) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
d) drogi, dojścia, dojazdy, mała architektu-

ra, zieleń, 
e) parkingi, 

3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowa-
nia terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę obiektów, 
4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-

ków zagospodarowania terenu 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 
b) minimalny procentowy udział pomierzch-

ni biologicznie czynnej – 25%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu  
– część Nr1, 

5) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

– 10,5m - jeśli nie obowiązują ogranicze-
nia wysokościowe wynikające z przepi-
sów odrębnych, 

b) dachy budynków – dwuspadowe, syme-
tryczne lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci 30º- 45º, 

c) wolnostojące garaże, budynki gospodarcze 
– wysokość obiektu – jedna kondygnacja 
naziemna (wys. max. 3.5m do okapu), 

d) kolorystyka dachów – ciemnoczerwona, 
brązowa, popielata, 

6) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%, 

7) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ- 
DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 

 
2. Wyznacza się tereny usług komercyj-

nych, oznaczone na rysunku zmiany Nr 2  
do planu – część Nr 1 symbolem 2UC 1, dla  
których ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi komer-

cyjne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne - funkcja miesz-

kaniowa zajmująca maksimum 50% sumy 
powierzchni użytkowej budynków w granicy 
terenu inwestycji, 

3) dopuszcza się realizację: obiektów gospo-
darczych, garaży, obiektów i urządzeń infra-
struktury technicznej, dróg, dojść, dojazdów, 
obiektów małej architektury, zieleni, parkingów, 

4) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowa-
nia terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę obiektów, 
5) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-

ków zagospodarowania terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 
b) minimalny procentowy udział pomierzch-

ni biologicznie czynnej – 25%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr1, 

6) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

– 10,5m - jeśli nie obowiązują ogranicze-
nia wysokościowe wynikające z przepi-
sów odrębnych, 

b) dachy budynków – dwuspadowe, syme-
tryczne lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci 30º - 45º, 

c) wolnostojące garaże, budynki gospodarcze 
– wysokość obiektu – jedna kondygnacja 
naziemna (wys. max. 3.5m do okapu), 

d) kolorystyka dachów – ciemnoczerwona, 
brązowa, popielata, 

7) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%, 

8) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ- 
DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 

 
§ 26.1. Wyznacza się teren usług komer-

cyjnych, oznaczony na rysunku zmiany Nr 2 do 
planu – część Nr 1 symbolem UC 2. 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Świętokrzyskiego Nr 207 – 20270 – Poz. 2418 

 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 

ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi komer-

cyjne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 
zagrodowa, 

b) budynki zaplecza administracyjno–tech-
nicznego, 

c) budynki socjalne, 
d) place składowe i manewrowe, 
e) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
f) drogi, dojścia, dojazdy, mała architektu-

ra, zieleń, 
g) parkingi, garaże, 

3) ustalenia dotyczące zasad zagospodarowa-
nia terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę obiektów, 
4) parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 
b) minimalny procentowy udział pomierzch-

ni biologicznie czynnej – 15%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu  
– część Nr1, 

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

usługowych - 12m - jeśli nie obowiązują 
ograniczenia wysokościowe wynikające  
z przepisów odrębnych, 

b) maksymalny pionowy wymiar budyn-
ków: mieszkaniowych, zaplecza admini-
stracyjno–technicznego, socjalnych – 9m 
- jeśli nie obowiązują ograniczenia wy-
sokościowe wynikające z przepisów od-
rębnych, 

c) wolnostojące garaże – wysokość obiektu 
– jedna kondygnacja naziemna (wyso-
kość maksymalnie 3.5m do okapu), 

d) dachy budynków – dwuspadowe, syme-
tryczne lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci 30º - 45º, 

6) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 27.1. Wyznacza się tereny usług oświaty 

i kultury, oznaczone na rysunku zmiany Nr 2  
do planu – część Nr 1 symbolem UO. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi oświaty 

i kultury, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, 

b) dojścia, dojazdy, 
c) mała architektura, 
d) boiska, urządzenia sportowe itp., 
e) zieleń, 

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 
b) minimalny procentowy udział powierzch-

ni biologicznie czynnej 30%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu 
– część Nr1, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania za-
budowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

– 12m - jeśli nie obowiązują ograniczenia 
wysokościowe wynikające z przepisów 
odrębnych, 

b) nie ogranicza się sposobów kształtowa-
nia geometrii dachu z zastrzeżeniem, że 
kąt nachylenia połaci dachowej nie może 
być większy niż 45º, 

5) zasady zagospodarowania terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę obiektów istnie-
jących, 

6) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 28.1. Wyznacza się tereny podstawo-

wych usług publicznych, oznaczone na rysunku 
zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1 sym- 
bolem UP. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – podstawowe 

usługi publiczne, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-
nicznej, 

b) dojścia, dojazdy, 
c) mała architektura, 
d) boiska, urządzenia sportowe itp., 
e) zieleń, 
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3) parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 60%, 
b) minimalny procentowy udział po-

wierzchni biologicznie czynnej 20%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr1, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

– 12m - jeśli nie obowiązują ograniczenia 
wysokościowe wynikające z przepisów 
odrębnych, 

b) nie ogranicza się sposobów kształtowa-
nia geometrii dachu z zastrzeżeniem, że 
kąt nachylenia połaci dachowej nie może 
być większy niż 45º, 

5) zasady zagospodarowania terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę obiektów istnie-
jących, 

6) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 29.1. Wyznacza się tereny usług kultu  

religijnego, oznaczone na rysunku zmiany Nr 2 
do planu – część Nr 1 symbolem UR. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – obiekty kultu 

religijnego: kościoły, kostnice, kaplice, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) plebania, 
b) handel detaliczny, 
c) obiekty małej architektury, 
d) dojścia, dojazdy, 
e) parkingi, 
f) garaże, 
g) mała architektura, 
h) zieleń, 
i) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenu: 
a) maksymalny wskaźnik intensywności za-

budowy – nie ustala się, 
b) minimalny procentowy udział powierzch-

ni biologicznie czynnej – nie ustala sie, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr1, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budyn-

ków, zgodny z ograniczeniami wysoko-
ściowymi wynikającymi z przepisów od-
rębnych, 

b) dachy budynków: 
- wymóg utrzymania geometrii da-

chów obiektów istniejących, 
- dachy dwuspadowe, symetryczne lub 

wielospadowe o nachyleniu głów-
nych połaci 30o - 45o, za wyjąt- 
kiem pkt. i, 

c) kolorystyka materiałów wykończenio-
wych: nawiązująca do kolorystyki istnie-
jących budynków, zlokalizowanych w ob-
rębie terenu, 

5) zasady zagospodarowania terenów: 
a) zakaz nadbudowy, rozbudowy istnieją-

cych budynków, znajdujących się w reje-
strze zabytków, 

6) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 30.1. Wyznacza się tereny usług turystyki 

i wypoczynku, oznaczone na rysunku zmiany  
Nr 2 do planu – część Nr 1 symbolem UT. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi turystyki 

i wypoczynku - gospodarstwa agroturystycz-
ne, motele, kempingi, restauracje itp., 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zabudowa zagrodowa, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
c) obiekty sportowe i rekreacyjne, 
d) dojścia, dojazdy, 
e) parkingi, 
f) garaże, 
g) mała architektura, 
h) zieleń, 

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
b) minimalny procentowy udział powierzch-

ni biologicznie – 60%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr 1, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 
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a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

– 10.5 m - jeśli nie obowiązują ogranicze-
nia wysokościowe wynikające z przepi-
sów odrębnych, 

b) dachy budynków dwuspadowe, syme-
tryczne lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci 35º - 45º, 

5) zasady zagospodarowania terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę obiektów, 
6) stawka procentowa, na podstawie której 

określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 31.1. Wyznacza się tereny usług sportu  

i rekreacji, oznaczone na rysunku zmiany Nr 2  
do planu – część Nr 1 symbolem US. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi sportu  

i rekreacji, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) place zabaw dla dzieci, 
b) obiekty małej architektury, 
c) place, skwery, 
d) parkingi, 
e) ciągi piesze i rowerowe, 
f) zieleń, 
g) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
h) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów budowlanych związanych z uro-
czystościami okolicznościowymi, 

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania te-
renu: 
a) maksymalny pionowy wymiar tereno-

wych urządzeń sportu i rekreacji oraz 
obiektów naturalnych, zgodny z ograni-
czeniami wysokościowymi wynikającymi 
z przepisów odrębnych, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-
nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu  
– część Nr1, 

4) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

§ 32.1. Wyznacza się tereny rolnicze, ozna-
czone na rysunku zmiany Nr 2 do planu  
– część Nr 1 symbolem R. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) zieleń śródpolna, 
b) ścieżki, drogi, parkingi, 
c) drogi dojazdowe do pól, 
d) urządzenia infrastruktury technicznej, 

3) zasady zagospodarowania terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę istniejących 
obiektów, 

4) maksymalny pionowy wymiar budynków - 
9m - jeśli nie obowiązują ograniczenia wy-
sokościowe wynikające z przepisów od-
rębnych, 

5) geometrię dachów: dwuspadowe, syme-
tryczne lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci 30º - 45º, 

6) nieprzekraczalną linię zabudowy, z zastrze-
żeniem pkt.7: 
a) od linii rozgraniczających drogę o sym-

bolu 001 KDGP - 50m, 
b) od linii rozgraniczających drogę o sym-

bolu KDG - 20m, 
c) od linii rozgraniczających drogi o sym-

bolu KDZ - 10m, 
d) od linii rozgraniczających pozostałych 

dróg - 5m, 
7) dla terenów R położonych bezpośrednio przy 

drodze 005KDZ do dnia 31.12.2030r. jako 
sposób tymczasowego zagospodarowania, 
urządzenia i użytkowania terenu: 
a) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczającej teren drogi 005KDZ: 
- 50m dla budynków jednokondygna-

cyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- 70m dla budynków wielokondygna-

cyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- dla pozostałych obiektów budowla-

nych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi, w odniesieniu do klasy technicz-
nej drogi krajowej GP, 

b) w pasie terenu pomiędzy linią rozgrani-
czającą drogę 005KDZ a nieprzekraczalną 
linią zabudowy, o której mowa jest w 
pkt.7 lit. a, obowiązuje zakaz zabudowy, 

8) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 

3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-
DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
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§ 33.1. Wyznacza się tereny trwałych użyt-

ków zielonych, oznaczone na rysunku zmiany  
Nr 2 do planu – część Nr 1 symbolem RZ. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń śródpol-

na o charakterze łęgowym, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) ścieżki, drogi, 
b) parkingi, 
c) drogi dojazdowe do pól, 
d) urządzenia infrastruktury technicznej, 

3) zasady zagospodarowania terenów: 
a) zakaz budowy nowych budynków, 
b) dopuszcza się jedynie przebudowę istnie-

jących budynków, bez możliwości zmiany 
parametrów, takich jak: kubatura budyn-
ku, powierzchnia zabudowy, wysokość, 
długość, szerokość i liczba kondygnacji 
budynku, 

c) zakaz zalesiania użytków zielonych, 
4) stawka procentowa, na podstawie której 

określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 34.1. Wyznacza się tereny lotniska - „Re-

gionalny Port Lotniczy Kielce”, oznaczone na 
rysunku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1 sym-
bolem KL, KL1. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – obiekty i urzą-

dzenia związane z funkcjonowaniem lotniska, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) infrastruktura transportu kolejowego, 
b) bazy, składy, magazyny, 
c) zaplecze i obiekty techniczno–badawcze, 
d) drogi, 
e) ciągi piesze, 
f) zieleń niska, 
g) parkingi, garaże, 
h) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
3) parametry i wskaźniki zagospodarowania 

terenu: 
a) maksymalna powierzchnia zabudowy – 30%, 
b) minimalny procentowy udział powierzch-

ni biologicznie czynnej – 20%, 
c) nieprzekraczalna linia zabudowy – zgod-

nie z rysunkiem zmiany Nr 2 do planu, 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budyn-

ków, zgodny z ograniczeniami wysoko-
ściowymi wynikającymi z przepisów od-
rębnych, 

b) dachy budynków – nie wprowadza się 
ograniczeń dla formy dachów, jednocze-
śnie nakłada się obowiązek zharmonizo-
wania form dachów w obrębie całego 
zamierzenia inwestycyjnego, 

5) zakaz podziału działek, za wyjątkiem podzia-
łów zgodnych z liniami rozgraniczającymi te-
reny o różnym przeznaczeniu lub różnych za-
sadach zagospodarowania, 

6) obsługa komunikacyjna terenu KL z drogi 
001KDZ poprzez orientacyjne wjazdy, ozna-
czone na rysunku zmiany nr 2 do planu, 

7) obsługa komunikacyjna terenu KL1, będące-
go częścią składową lotniska - „Regionalny 
Port Lotniczy Kielce” wyznaczonego w ni-
niejszym projekcie zmiany nr 2 do planu oraz 
w projekcie miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego „Regionalny Port 
Lotniczy Kielce - część wschodnia” na obsza-
rze gminy Chmielnik w części sołectw: Gra-
bowiec i Piotrkowice z drogi 001KDZ poprzez 
orientacyjne wjazdy, oznaczone na rysunku 
zmiany nr 2 do planu, 

8) obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: 
a) zaopatrzenie w wodę z własnego ujęcia 

wody podziemnej, składającego z dwóch 
studni wierconych; woda ze studni kie-
rowana będzie do własnej stacji uzdat-
niania wody; po uzdatnieniu woda będzie 
magazynowana w zbiornikach wyrów-
nawczych skąd za pośrednictwem stacji 
hydroforowej będzie tłoczona do sieci 
wodociągowej i rozprowadzana na teren 
lotniska; ujęcie wody podziemnej, stacja 
uzdatniania wody, zbiorniki retencyjne 
oraz stacja hydroforowa będą zlokalizo-
wane na obszarze oznaczonym na rysun-
ku planu symbolem WZ, 

b) na terenie lotniska planuje się budowę 
układu grawitacyjnej kanalizacji ścieków 
komunalnych; podstawowymi elementami 
układu grawitacyjnej kanalizacji ścieków 
komunalnych są: 
- planowana biologiczna oczyszczalnia 

ścieków (lokalizacja na obszarze w 
części leżącej w Gminie Chmielnik), 

- planowane grawitacyjne kanały ście-
kowe, 

c) na terenie lotniska planuje się budowę 
systemu grawitacyjnej kanalizacji desz- 
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czowej; podstawowymi elementami sys-
temu są: 
- oczyszczalnia wód deszczowych (lo-

kalizacja na obszarze w części leżącej 
w Gminie Chmielnik), 

- planowane grawitacyjne kanały desz-
czowe, 

d) zaopatrzenie w gaz z planowanego gazo-
ciągu średniego ciśnienia PE dn 225 (sta-
nowiącego fragment pierścienia rela- 
cji stacja redukcyjno-pomiarowa IO w  
m. Pierzchnica ze stacją redukcyjno-
pomiarową IO w m. Bieleckie Młyny, gm. 
Morawica), zlokalizowany w ulicy ozna-
czonej na rysunku zmiany Nr 2 do planu 
symbolem: 001 KDG; podstawowymi 
elementami systemu gazowniczego są: 
- gazociąg dosyłowy średniego ciś-

nienia, 
- rozdzielnia gazu, 
- planowane gazociągi średniego ci-

śnienia na terenie lotniska, 
e) zasilanie w energię elektryczną dwu-

stronne liniami napowietrznymi 15 kV 
etapowo, proporcjonalnie do jego przy-
rostu zapotrzebowania na moc: 
- linia napowietrzna 15 kV, kierunek 

GPZ Kije – Wolica, 
- linia napowietrzna 15 kV, kierunek 

GPZ Morawica – Chmielnik, 
9) stawka procentowa, na podstawie której 

określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 30%, 

10) do dnia 31.12.2030r. następujące tymczaso-
we zagospodarowanie, urządzenie i użytko-
wanie terenu: 
a) platformy logistyczne, 
b) obiekty związane z obsługą cargo, 
c) obiekty mogące wspomagać funkcjono-

wanie lotniska, 
d) obiekty przemysłowe, produkcyjne, ma-

gazynowe i usługi techniczne, 
e) obiekty obsługi transportu, 
f) obiekty rekreacyjne, sportowe, 
g) instalacje do przerobu kopalin. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 35.1. Wyznacza się tereny cmentarza, 

oznaczone na rysunku zmiany Nr 2 do planu – 
część Nr 1 symbolem ZC. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 

1) przeznaczenie podstawowe – cmentarz, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) budynek kaplicy lub domu pogrzebowego, 
b) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
c) mała architektura, 
d) drogi, ciągi piesze, 
e) zieleń, 

3) parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu – nie ustala się, 

4) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźni-
ków kształtowania zabudowy: 
a) maksymalny pionowy wymiar budynków 

– 6 m - jeśli nie obowiązują ograniczenia 
wysokościowe wynikające z przepisów 
odrębnych, 

b) wysokość poziomu parteru budynku mie-
rzona od projektowanego, najniżej poło-
żonego poziomu terenu przy zewnętrznej 
ścianie budynku nie może być większa 
niż 1,0m, 

c) geometrię dachów: dwuspadowe, syme-
tryczne lub wielospadowe o nachyleniu 
głównych połaci 30º - 45º, 

5) zasady zagospodarowania terenów: 
a) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, 

nadbudowę i odbudowę obiektów istnie-
jących, 

6) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 36.1. Wyznacza się tereny lasów, ozna-

czone na rysunku zmiany Nr 2 do planu – część 
Nr 1 symbolem ZL. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – lasy, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) obiekty związane z gospodarką leśną, 
b) drogi dojazdowe, 
c) ciągi piesze, szlaki turystyczne, ścieżki 

rowerowe, 
d) obiekty małej architektury służące tury-

styce, 
e) urządzenia wodne, 

3) zasady zagospodarowania terenów: 
a) utrzymanie powierzchni lasów, zgodnie  

z zasadami gospodarki leśnej, 
b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych 

nie związanych z gospodarką leśną, 
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c) utrzymanie i realizacja dróg pieszych i ko-

łowych, niezbędnych dla prowadzenia 
właściwej gospodarki leśnej, 

d) dopuszcza się wyznaczenie ciągów spa-
cerowych, szlaków turystycznych, ścieżek 
rowerowych i miejsc wypoczynku wypo-
sażonych w ławki, kosze na śmieci, zada-
szenia itp., 

4) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 37.1. Wyznacza się tereny projekto-

wanych zalesień, oznaczone na rysunku zmiany 
Nr 2 do planu – część Nr 1 symbolem ZL1. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – lasy, 
2) zasady zagospodarowania terenów: 

a) powiększanie powierzchni terenów zale-
sionych, zgodnie z zasadami gospodarki 
leśnej, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych 
nie związanych z gospodarką leśną, 

c) utrzymanie i realizacja dróg pieszych i ko-
łowych, niezbędnych dla prowadzenia 
właściwej gospodarki leśnej, 

d) dopuszcza się wyznaczenie ciągów spa-
cerowych, szlaków turystycznych, ścieżek 
rowerowych i miejsc wypoczynku wypo-
sażonych w ławki, kosze na śmieci, zada-
szenia itp., 

3) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 38.1. Wyznacza się tereny zieleni urzą-

dzonej, oznaczone na rysunku zmiany Nr 2  
do planu – część Nr1 symbolem ZP. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzo-

na niska, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) place, skwery, 
b) place zabaw dla dzieci, 

c) obiekty małej architektury, 
d) ciągi piesze i rowerowe, 
e) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
3) stawka procentowa, na podstawie której 

określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 39.1. Wyznacza się tereny zieleni izola-

cyjnej, oznaczone na rysunku zmiany Nr 2  
do planu – część Nr 1 symbolem ZI. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zieleń urządzo-

na niska, 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 

a) place, skwery, 
b) place zabaw dla dzieci, 
c) obiekty małej architektury, 
d) ciągi piesze i rowerowe, 
e) obiekty i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej, 
3) stawka procentowa, na podstawie której 

określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 40.1. Wyznacza się tereny wód śródlą-

dowych płynących, oznaczone na rysunku zmia-
ny Nr 2 do planu – część Nr 1 symbolem WS1. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie – wody śródlądowe płynące, 
2) zasady zagospodarowania terenów: 

a) dopuszcza się budowę, przebudowę  
i rozbudowę urządzeń wodnych, 

b) dopuszcza się budowę, przebudowę i 
rozbudowę obiektów mostowych i cią-
gów infrastruktury technicznej, 

3) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
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§ 41.1. Wyznacza się tereny wód śródlą-

dowych stojących, oznaczone na rysunku zmia-
ny Nr 2 do planu – część Nr 1 symbolem WS2. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się: 
1) przeznaczenie – istniejące wody śródlądowe 

stojące (naturalne stawy i rozlewiska), 
2) zasady zagospodarowania terenów: 

a) utrzymanie naturalnego charakteru linii 
brzegowej, 

b) nakaz zachowania wód w korytach natu-
ralnych oraz roślinności w ich strefie bio-
logicznej, 

3) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 42.1. Wyznacza się na rysunku zmiany 

Nr 2 do planu – część Nr 1 teren o symbolu 
001KDGP, którego przeznaczeniem jest pu-
bliczna droga główna ruchu przyspieszonego 
(GP 2x2) – obwodnica w ciągu drogi krajowej nr 73. 
 

2. Ustala się następujące parametry i 
wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 36.5 ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgranicza-

jących 80m z poszerzeniem w rejonie węzła, 
3) dwie jezdnie szerokości po 7.0m (dwa pasy 

w każdym kierunku), 
4) włączenie dróg dochodzących do pasa dro-

gowego drogi, o której mowa w ust. 1 do 
systemu dróg zbierająco – rozprowadzających, 

5) obowiązek wprowadzenia ekranów aku-
stycznych lub innych zabezpieczeń przeciw-
hałasowych, 

6) obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy 
od linii rozgraniczających drogę 001KDGP: 
a) 50m dla budynków jednokondygnacyj-

nych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
b) 70m dla budynków wielokondygnacyj-

nych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
c) dla pozostałych obiektów budowlanych, 

zgodnie z przepisami odrębnymi, 
7) zakaz obsługi przyległego terenu poprzez 

bezpośrednie zjazdy, 
8) dopuszcza się prowadzenie ciągów infra-

struktury technicznej niezwiązanych z obsługą, 
9) przejścia dla zwierząt poprzez zastosowanie 

przepustów lub tuneli, 

10) stawka procentowa, na podstawie której 
określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%. 

 
3. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ-

DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 43.1. Wyznacza się na rysunku zmiany 

Nr 2 do planu – część Nr 1 tereny o symbolu 
KDG, których przeznaczeniem jest publiczna 
droga główna (G1/2). 
 

2. Dla terenu 001 KDG ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 4.16 ha, 
2) planowany wiadukt drogowy nad planowaną 

bocznicą kolejową, 
3) obowiązująca szerokość w liniach rozgra-

niczających zmienna od 25.0m do 39.00m  
(w rejonie planowanego wiaduktu nad  
bocznicą kolejową), przy skrzyżowaniu z ulicą 
001 KDX 30.00m i przy skrzyżowaniu z drogą 
004 KDdl poszerzenie do 30.0m; szerokość  
w liniach rozgraniczających zgodnie z rysun-
kiem zmiany nr 2 do planu, 

4) po stronie istniejącej zabudowy w liniach 
rozgraniczających drogi KDG planuje się ciąg 
pieszo-jezdny do obsługi komunikacyjnej  
terenów zabudowanych, 

5) jedna jezdnia szerokości 7.0m, 
6) obowiązek wprowadzenia ekranów aku-

stycznych lub innych zabezpieczeń przeciw-
hałasowych, 

7) zakaz obsługi przyległego terenu poprzez 
bezpośrednie zjazdy, 

8) ścieżka rowerowa, 
9) stawka procentowa, na podstawie której 

określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%, 

10) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZ- 
DZIAŁEM II – Przepisy ogólne. 

 
3. Dla terenu 002 KDG ustala się następu-

jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 5.87 ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgra-

niczających zmienna od 25.0m do 59.00m  
(w rejonie stacji kolejowej); szerokość w li-
niach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
zmiany nr 2 do planu, 

3) jedna jezdnia szerokości 7.0m, 
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4) obowiązek wprowadzenia ekranów aku-

stycznych lub innych zabezpieczeń przeciw-
hałasowych, 

5) zakaz obsługi przyległego terenu poprzez 
bezpośrednie zjazdy, 

6) ścieżka rowerowa, 
7) stawka procentowa, na podstawie której 

określa się opłatę, o której mowa w art. 36 
ust.4 ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym – 20%, 

8) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 
ŁEM II – Przepisy ogólne. 

 
4. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 

obowiązują nieprzekraczalne linie zabudowy 
wynoszące od 10m do 50m, zgodnie z rysun-
kiem zmiany Nr 2 do planu. 

 
§ 44.1. Wyznacza się na rysunku zmiany 

Nr 2 do planu – część Nr 1 tereny KDZ, którego 
przeznaczeniem jest publiczna droga zbiorcza. 
 

2. Dla terenu 001 KDZ (odcinek a-b Z 1/2, 
odcinek b-d Z 2/2) ustala się następujące para-
metry i wskaźniki zagospodarowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 11.74ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających zmienna od 30.0m do 65.0m, 
3) na odcinku a-b jedna jezdnia szerokości po 

7.0m, na pozostałym dwie jezdnie szerokości 
7.0m (po dwa pasy ruchu), 

4) nad bocznicą kolejową 002KK projektowany 
wiadukt drogowy, 

5) zakaz obsługi przyległego terenu poprzez 
bezpośrednie zjazdy; dopuszcza się bezpo-
średnią obsługę komunikacyjną terenów: KL, 
KL1, UCL, poprzez orientacyjne wjazdy, 
oznaczone na rysunku zmiany nr 2 do planu, 
stanowiące orientacyjne usytuowanie skrzy-
żowania drogi 001KDZ z wewnętrznymi dro-
gami obsługującymi te tereny, 

6) proponowana lokalizacja skrzyżowań na ry-
sunku zmiany Nr 2 do planu, 

7) chodniki dla pieszych, ścieżka rowerowa, 
8) przejścia dla zwierząt poprzez zastosowanie 

przepustów lub tuneli, 
9) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

3. Dla terenu 002 KDZ (Z 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 1.68ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 20 m, 

3) szerokość jezdni 7.0 m, chodniki dla pie-
szych, ścieżka rowerowa, 

4) dopuszcza się realizację przyjezdniowych 
miejsc parkingowych, 

5) nad torami kolejowymi planowany wiadukt 
drogowy, 

6) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 
ŁEM II – Przepisy ogólne. 

 
4. Dla terenu 003 KDZ (Z 1/2) ustala się na-

stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 4.95ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających zmienna od 11.0 do 20.0m (na od-
cinku min 11.0m ze względu na istniejąca 
zabudowę), 

3) szerokość jezdni 7.0 m, chodniki dla pie-
szych, ścieżka rowerowa, 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 
ŁEM II – Przepisy ogólne. 

 
5. Dla terenu 004 KDZ (Z 1/2) ustala się na-

stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 2.18ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 20.0m, 
3) szerokość jezdni 7.0 m, chodniki dla pie-

szych, ścieżka rowerowa, 
4) dopuszcza się bezpośrednią obsługę komu-

nikacyjną, 
5) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

6. Dla terenu 005 KDZ ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) droga klasy zbiorczej (Z1/2), z uwzględnie-

niem pkt. 6, 
2) nieprzekraczalna linia zabudowy, zgodnie z 

rysunkiem zmiany nr 2 do planu, z uwzględ-
nieniem pkt.6, 

3) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-
cych 2.0ha, 

4) szerokość w liniach rozgraniczających 
zmienna od 17.0m do 21.0m, zgodnie z ry-
sunkiem zmiany nr 2 do planu, 

5) jezdnia szerokości 7.0m, ścieżka rowerowa, 
chodniki dla pieszych, 

6) w terminie do dnia 31.12.2030 r. ustala się 
następujący sposób tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i użytkowania te-
renu: 
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a) droga klasy technicznej GP, 
b) nieprzekraczalne linie zabudowy od linii 

rozgraniczającej teren drogi 005KDZ: 
- 50m dla budynków jednokondygna-

cyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- 70m dla budynków wielokondygna-

cyjnych przeznaczonych na pobyt ludzi, 
- dla pozostałych obiektów budowla-

nych, zgodnie z przepisami odrębny-
mi, w odniesieniu do klasy technicz-
nej drogi krajowej GP, 

7) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 
ŁEM II – Przepisy ogólne. 

 
7. Dla terenu 006 KDZ (Z 1/2) ustala się na-

stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 2.51ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających od 13.0 do 20.0m, 
3) szerokość jezdni 7.0 m, chodniki dla pie-

szych, ścieżka rowerowa, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

8. Dla terenu 007 KDZ (Z 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.73ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających od 13.0 do 20.0m, 
3) szerokość jezdni 7.0 m, chodniki dla pie-

szych, ścieżka rowerowa, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

9. Dla terenu 008 KDZ (Z 1/2) ustala się  
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 1.38ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 20.0m, 
3) szerokość jezdni 7.0 m, chodniki dla pie-

szych, ścieżka rowerowa, 
4) dopuszcza się bezpośrednią obsługę komu-

nikacyjną, 
5) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

10. Dla terenu 009 KDZ ( Z 2/2 ) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.21ha, 

2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-
czających 30.0m, 

3) dwie jezdnie szerokości 7.0m (po dwa  
pasy ruchu), chodniki dla pieszych, ścieżka 
rowerowa, 

4) zakaz obsługi przyległego terenu poprzez 
bezpośrednie zjazdy; dopuszcza się bezpo-
średnią obsługę komunikacyjną terenu UCL1, 
poprzez orientacyjny wjazd na teren UCL1, 
oznaczony na rysunku zmiany nr 2 do planu, 
stanowiący orientacyjne usytuowanie skrzy-
żowania drogi 009 KDZ z wewnętrznymi  
drogami obsługującymi ten teren, 

5) proponowana lokalizacja skrzyżowań na ry-
sunku zmiany nr 2 do planu, 

6) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 
ŁEM II – Przepisy ogólne. 

 
11. Dla terenu 010 KDZ (Z 1/2) ustala się 

następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.71ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 20 m, 
3) szerokość jezdni 7.0 m, chodniki dla pie-

szych, ścieżka rowerowa, 
4) nad torami kolejowymi planowany wiadukt 

drogowy, 
5) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

12. Dla terenów KDZ ustala się stawkę 
procentową, na podstawie której określa się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysokości 20%. 

 
§ 45.1. Wyznacza się na rysunku zmiany 

Nr 2 do planu – część Nr 1 tereny KDL, którego 
przeznaczeniem jest publiczna droga lokalna. 
 

2. Dla terenu 001 KDL (L 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 1.15ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodnik jednostronny, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

3. Dla terenu 002 KDL (L 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
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1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.1ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

4. Dla terenu 003 KDL (L 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.1ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

5. Dla terenu 004 KDL (L 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.88ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

6. Dla terenu 005 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.48ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

7. Dla terenu 006 KDL (L 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.77ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 

8. Dla terenu 007 KDL (L 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.77ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

9. Dla terenu 008 KDL (L 1/2) ustala się na-
stępujące parametry i wskaźniki zagospodaro-
wania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 1.3ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 20m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

10. Dla terenu 009 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.65ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 20m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

11. Dla terenu 010 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 2.73ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających zmienna od 15.0m do 40.0m, 
3) wiadukt drogowy nad tarami kolejowymi 

teren zamknięty oznaczony symbolem 001KK, 
4) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
5) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

12. Dla terenu 011 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.98ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających od 12.0m do 18.0m, 
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3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

13. Dla terenu 012 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 1.73ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 15.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

14. Dla terenu 013 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.62ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

15. Dla terenu 014 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.5ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 15.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

16. Dla terenu 015 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.67ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 15.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

17. Dla terenu 016 KDL ( L 1/2 ) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 

1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-
cych 0.77ha, 

2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-
czających 15.0m, 

3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 
chodniki, 

4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 
ŁEM II – Przepisy ogólne. 

 

18. Dla terenu 017 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 1.16ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

19. Dla terenu 018 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.81ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

20. Dla terenu 019 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.47ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

21. Dla terenu 020 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.74ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających zmienna od 12.0m do 27.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) dopuszcza się realizację przyjezdniowych 

miejsc parkingowych, 
5) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
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22. Dla terenu 021 KDL (L 1/2) ustala się 

następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.35ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

23. Dla terenu 022 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.60ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających zmienna od 12.0m do 19.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

24. Dla terenu 023 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.71ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

25. Dla terenu 024 KDL (L L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 1.03ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

26. Dla terenu 025 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.40ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 

27. Dla terenu 026 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.1ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 

chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

28. Dla terenu 027 KDL (L 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 1.65ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających zmienna od 20.0m do 40.0m, 
3) wiadukt drogowy nad torami kolejowymi - 

terenem zamkniętym oznaczonym symbo-
lem 001KK, 

4) jezdnia szerokości 6.0m, ścieżka rowerowa, 
chodniki, 

5) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 
ŁEM II – Przepisy ogólne. 

 

29. Dla terenów KDL ustala się stawkę 
procentową, na podstawie której określa się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysokości 20%. 

 

§ 46.1. Wyznacza się na rysunku zmiany 
Nr 2 do planu – część Nr 1 tereny KDD, którego 
przeznaczeniem jest publiczna droga dojazdowa. 
 

2. Dla terenu 001 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.33ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

3. Dla terenu 002 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.18ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
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4. Dla terenu 003 KDD ( D 1/2 ) ustala się 

następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.34ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających zmienna od 8.0m do 9.00m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

5. Dla terenu 004 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.41ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

6. Dla terenu 005 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.51ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

7. Dla terenu 006 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.11ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

8. Dla terenu 007 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.25ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

9. Dla terenu 008 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 

1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-
cych 0.54ha, 

2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-
czających 10m, 

3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

10. Dla terenu 009 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.54ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

11. Dla terenu 010 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.09ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 8.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

12. Dla terenu 011 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.29ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

13. Dla terenu 012 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.30ha, 
2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 12.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

14. Dla terenu 013 KDD (D 1/2) ustala się 
następujące parametry i wskaźniki zagospoda-
rowania terenu: 
1) powierzchnia drogi w liniach rozgraniczają-

cych 0.12ha, 
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2) obowiązująca szerokość w liniach rozgrani-

czających 10.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, chodniki, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

15. Dla terenów KDD ustala się stawkę 
procentową, na podstawie której określa się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysokości 20%. 

 
§ 47.1. Wyznacza się na rysunku zmia- 

ny Nr 2 do planu – część Nr 1 tereny KDX,  
którego przeznaczeniem jest publiczny ciąg pie-
szo-jezdny. 
 

2. Dla terenu 001 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.1ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 6.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

3. Dla terenu 002 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.07ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 5.0m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

4. Dla terenu 003 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.13ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 6.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

5. Dla terenu 004 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowa- 
nia terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.04ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 6.0m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

6. Dla terenu 005 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.11ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna od 5.6 do 6.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

7. Dla terenu 006 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.11ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 6.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

8. Dla terenu 007 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.04ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 5.0m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

9. Dla terenu 008 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.03ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 5.0m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

10. Dla terenu 009 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.04ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 5.63m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

11. Dla terenu 010 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.11ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 5.0m, 
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3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

12. Dla terenu 011 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.11ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 6.0m, 
3) jezdnia szerokości 5.0m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

13. Dla terenu 012 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.18ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna od 5.0m do 15.0m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

14. Dla terenu 013 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.27ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających 

zmienna od 5.0m do 10.0m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

15. Dla terenu 014 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.04ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających od 

5.0m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

16. Dla terenu 015 KDX ustala się następu-
jące parametry i wskaźniki zagospodarowania 
terenu: 
1) powierzchnia ciągu w liniach rozgraniczają-

cych 0.04ha, 
2) szerokość w liniach rozgraniczających  

od 5.0m, 
3) jezdnia szerokości 4.5m, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

17. Dla terenów KDX ustala się stawkę 
procentową, na podstawie której określa się 
opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
w wysokości 20%. 

 
§ 48.1. Wyznacza się na rysunku zmiany 

Nr 2 do planu – część Nr 1 tereny: 001KDdl – 
055KDdl, których przeznaczeniem są publiczne 
drogi dojazdowe do pól i lasu. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się następujące parametry i wskaźniki 
zagospodarowania terenu: 
1)1) powierzchnia dróg w liniach rozgrani- 

czających:  
001 KDdl - 0.09 ha; 002 KDdl - 0.11 ha;  
003 KDdl - 0.19 ha, 
004 KDdl - 0.08 ha; 005 KDdl - 0.12 ha;  
006 KDdl - 0.30 ha, 
007 KDdl - 0.45 ha; 008 KDdl - 0.08 ha;  
009 KDdl - 0.42 ha,  
010 KDdl - 0.08 ha; 011 KDdl - 0.10 ha;  
012 KDdl - 0.16 ha, 
013 KDdl - 0.34 ha; 014 KDdl - 1.13 ha;  
015 KDdl - 0.27 ha,  
016 KDdl - 0.04 ha; 017 KDdl - 0.11 ha;  
018 KDdl - 0.25 ha, 
019 KDdl - 0.12 ha; 020 KDdl - 0.18 ha;  
021 KDdl - 0.47 ha, 
022 KDdl - 0.08 ha; 023 KDdl - 0.17 ha;  
024 KDdl - 0.25 ha, 
025 KDdl - 0.14 ha; 026 KDdl - 0.13 ha;  
027 KDdl - 0.29 ha, 
028 KDdl - 0.15 ha; 029 KDdl - 0.03 ha;  
030 KDdl - 0.11 ha,  
031 KDdl - 0.08 ha; 032 KDdl - 0.04 ha;  
033 KDdl - 0.05 ha, 
034 KDdl - 0.50 ha; 035 KDdl - 0.12 ha;  
036 KDdl - 0.31 ha, 
037 KDdl - 0.12 ha; 038 KDdl - 0.23 ha;  
039 KDdl - 0.18 ha,  
040 KDdl - 0.11 ha; 041 KDdl - 0.02 ha;  
042 KDdl - 0.08 ha,  
043 KDdl - 0.05 ha; 044 KDdl - 0.05 ha;  
045 KDdl - 0.06 ha, 
046 KDdl - 0.06 ha; 047 KDdl - 0.26 ha;  
048 KDdl - 0.18 ha, 
049 KDdl - 0.14 ha; 050 KDdl - 0.16 ha;  
051 KDdl - 0.02 ha,  
052 KDdl - 0.08 ha; 053 KDdl - 0.05ha;  
054 KDdl – 0.17 ha, 
055 KDdl - 0.03ha, 

2) szerokości w liniach rozgraniczających, 
zgodnie z rysunkiem zmiany nr 2 do planu 
(minimum 4,0 m), 
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3) nawierzchnia gruntowa, 
4) pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA- 

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

3. Dla terenów KDdl ustala się stawkę pro-
centową, na podstawie której określa się opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
w wysokości 20%. 

 
§ 49. Wskazuje sie na rysunku zmiany Nr 2 

do planu – część Nr 1 teren 001KK, stano- 
wiący teren zamknięty urządzeń transportu kole- 
jowego. 

 
§ 50.1. Wyznacza się na rysunku zmiany 

Nr 2 do planu – część Nr 1 teren 002KK, stano-
wiący teren planowanych urządzeń transportu 
kolejowego, którego przeznaczeniem jest bocz-
nica kolejowa do obsługi cargo. 
 

2. Ustala się maksymalny pionowy wy-
miar, zgodny z ograniczeniami wysokościowymi 
wynikającymi z przepisów odrębnych. 

 
3. Dla terenu 002KK ustala się stawkę pro-

centową, na podstawie której określa się opłatę, 
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
w wysokości 20%. 

 
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA-

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 51.1. Wyznacza się na rysunku zmiany 

Nr 2 do planu – część Nr 1 tereny KK/D1, KKD2 
stanowiące tereny komunikacji kolejowej. 
 

2. Tereny, o których mowa w ust. 1, w celu 
przywrócenia ruchu pasażerskiego przeznacza 
się pod przystanek kolejowy Obice (docelowo 
stacja kolejowa) wraz z bocznicami kolejowymi, 
infrastrukturą, obiektami przeznaczonymi dla 
obsługi pasażerów. 

 
3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 

ustala się maksymalny pionowy wymiar, zgodny 
z ograniczeniami wysokościowymi wynikający-
mi z przepisów odrębnych. 
 

4. Dla terenów KK/D1, KKD2 ustala się 
stawkę procentową, na podstawie której określa 
się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym w wysokości 20%. 

 
5. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA-

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 52.1. Wyznacza się tereny infrastruktury 

technicznej – w zakresie zaopatrzenia w wodę – 
teren ujęcia wody, oznaczony na rysunku zmia-
ny Nr 2 do planu – część Nr 1 i część Nr 2 sym-
bolem WZ. 
 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1 
ustala się jako przeznaczenie planowane ujęcie 
wody składające się z dwóch studni wierconych. 

 
3. Dla terenu WZ ustala się stawkę procen-

tową, na podstawie której określa się opłatę,  
o której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
w wysokości 20%. 

 
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA-

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 
§ 53.1. Wyznacza się tereny infrastruktury 

technicznej – w zakresie odprowadzenia ście- 
ków komunalnych i deszczowych, oznaczone  
na rysunku zmiany Nr 2 do planu – część Nr 1 
symbolem K. 
 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 
ustala się jako przeznaczenie podstawowe: 
1) teren planowanej przepompowni ścieków 

komunalnych, oznaczony na rysunku zmiany 
Nr 2 do planu – część Nr 2 symbolem KsP, 

2) teren planowanej oczyszczalni wód deszczo-
wych, oznaczony na rysunku zmiany Nr 2  
do planu – część Nr 2 symbolem KdO. 

 
3. Dla terenu K ustala się stawkę procen-

tową, na podstawie której określa się opłatę, o 
której mowa w art. 36 ust.4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym w wyso-
kości 20%. 

 
4. Pozostałe ustalenia zgodnie z ROZDZIA-

ŁEM II – Przepisy ogólne. 
 

Rozdział 4. 
PRZEPISY UZUPEŁNIAJĄCE 

§ 54.1. Niniejszą uchwałą uchyla się 
Uchwałę Nr VII/38/06 Rady Gminy w Morawicy  
 

z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
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Morawica (Dz. U. Woj. Świętokrzyskiego Nr 223 
poz. 2531 z dnia 28 sierpnia 2006 r.) w części 
dotyczącej obszaru objętego granicami zmiany 
Nr 2 do planu. 
 

2. Grunty rolne i leśne objęte zmianą Nr 2 
do planu przeznacza się na cele nierolnicze  
i nieleśne w zakresie określonym niniejszą zmia-
ną Nr 2 do planu, przy uwzględnieniu następują-
cych zgód na takie przeznaczenie, jakie uzyskano 
stosownie do wymagań przepisów odrębnych: 
1) decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

znak: GZ.tr.057-602-528/08 z dnia 20.11.2008 r. 
na przeznaczenie na cele nierolnicze 8,0640ha 
gruntów rolnych, 

2) decyzja Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego znak: OWŚ.II.6019-27/08 z dnia 
09.10.2008 r. na przeznaczenie na cele nie-
rolnicze 172,0166ha gruntów rolnych, 

3) decyzja Ministra Środowiska znak: DL-nl-
4791-79/2008/sj z dnia 04.11.2008r. na prze-
znaczenie na cele nieleśne 2,184ha gruntów 
leśnych, 

4) decyzja Ministra Środowiska znak: ZS-S-
2120/193/2008 z dnia 28.11.2008r. na prze-
znaczenie na cele nieleśne 0,012ha gruntów 
leśnych, 

5) decyzja Marszałka Województwa Święto-
krzyskiego znak: OWŚ.III.6111-15/08 z dnia 
01.09.2008r. na przeznaczenie na cele niele-
śne 27,6673ha gruntów leśnych. 

 
Rozdział 5. 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 55.1. Uchwała podlega ogłoszeniu w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Święto-
krzyskiego. 

 
§ 56. Wykonanie uchwały powierza się 

Wójtowi Gminy Morawica. 

§ 57. Uchwała obowiązuje po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy Morawica: 

Janusz Wojtyś 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/89/11 
Rada Gminy Morawica 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/89/11 
Rada Gminy Morawica 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr X/89/11 
Rada Gminy Morawica 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr X/89/11 
Rada Gminy Morawica 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr X/89/11 
Rada Gminy Morawica 
z dnia 28 czerwca 2011 r. 
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2419  

UCHWAŁA NR X/91/11 
 RADA GMINY MORAWICA 

 z dnia 28 czerwca 2011 r. 

w sprawie okreņlenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiĉbiorcy ubiegający siĉ o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalnoņci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właņcicieli 

nieruchomoņci oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystoņci ciekłych 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 i art. 40 
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591 ze zm. z Dz. U. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Dz. U. z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Dz. U.  
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 153, 
poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. 
U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Dz. U. z 2003r.  
Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 
1055, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Dz. U.  
z 2004r. Nr 167, poz. 1759, Dz. U. z 2005r. Nr 172, 
poz. 1441, Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, Dz. 
U. z 2006r. Nr 17, poz.128, Dz. U. z 2005 r.  
Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Dz. U. z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Dz. U.  
z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r.  
Nr 180, poz. 1111, Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 
1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Dz. U.  
z 2009r. Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28, 
poz. 142 i 146, Dz. U. z 2010r. Nr 40, poz. 230,  
Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Dz. U. z 2011 r. 
Nr 21, poz. 113) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz. 2008 ze zm. Dz. U. z 2006 r.  
Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 
1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Dz. U.  

z 2009r. Nr 79, poz. 666, Dz. U. z 2009r. Nr 92, 
poz. 753, Dz. U. z 2009r. Nr 215, poz. 1664, Dz. U. 
z 2010 r. Nr 47, poz. 278, Dz. U. z 2011 r. Nr 5, 
poz. 13.) Rada Gminy Morawica uchwala co na-
stępuje:  

 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia na prowadzenie działalności na 
terenie gminy Morawica w zakresie: 
1) odbierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości, 
2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych. 
 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzy-
skanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości powinien spełniać 
wymagania: 
1. W zakresie wyposażenia technicznego: 

1) posiadać specjalistyczne pojazdy ozna-
czone nazwą, adresem i telefonem przed-
siębiorcy przystosowane do: 
a) transportu odpadów zmieszanych wraz 

z urządzeniami do opróżniania po-
jemników co najmniej o poj. 60 l,  
110 l i 1100 l, 


