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UCHWADA NR V/29/11

 RADY GMINY KARCZMISKA

 z dnia 24 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5, art. 40 ust.1, 
art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591 z pópn. zmianami), art. 14 ust. 8, art. 
20 ust.1, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z pópn. 
zmianami) oraz uchwaEy Rady Gminy Karczmiska Nr 
XXIV/168/2009 z dnia 29 wrze[nia 2009r.w spra-
wie przystąpienia do zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska, 
po stwierdzeniu zgodno[ci projektu zmiany planu z 
ustaleniami studium uwarunkowaG i kierunków za-
gospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska, 
Rada Gminy uchwala, co następuje: 

DZIAD I
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE

§1. Uchwala się zmianę miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska, 
uchwalonego uchwaEą Rady Gminy Karczmiska Nr 
XXXIX/216/02 z dnia 9.10.2002r. (Dz. Urz. Woj. 
Lub. z 2002r. Nr 146, poz. 3177) i uchwaEą Nr 
IV/19/02 z dnia 30.12.2002r. (Dz. Urz. Woj. Lub. z 
2003r. Nr 16, poz. 832), z pópniejszymi zmianami. 

§2. 1. Zmiana miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Karczmiska obejmuje 
obszar poEorony w obrębach geodezyjnych: GEusko 
MaEe, Wolica oraz Wolica Kolonia, w granicach okre-
[lonych na zaEączniku Nr 1 do niniejszej uchwaEy

2. Na obszarze wymienionym w ust. 1 wprowa-
dza się ustalenia zmiany planu jako ｧMiejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego obszaru Wolica 
Kolonia ｠Wolica -GEusko MaEeｦ.

§3. 1. Zmianę planu stanowią: 
1) Ustalenia będące tre[cią niniejszej uchwaEy;
2) Rysunek w skali 1: 1000, stanowiący zaEącznik 

Nr 1 do niniejszej uchwaEy.
2. ZaEącznik graficzny przedstawiający teren obję-

ty zmianą planu i ustalenia tekstowe stanowią inte-
gralną caEo[ć.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu 
projektu zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Karczmiska - stanowi 
zaEącznik Nr 2 do niniejszej uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy 
oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisa-
mi o finansach publicznych - stanowi zaEącznik Nr 3 
do niniejszej uchwaEy.

§4. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy bę-
dzie mowa o:

1) planie ｠ nalery przez to rozumieć miejsco-
wy plan zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Karczmiska, uchwalony uchwaEą Rady Gminy 
Karczmiska Nr XXXIX/216/02 z dnia 9.10.2002r. 
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2002r. Nr 146, poz. 3177) i 
uchwaEą Nr IV/19/02 z dnia 30.12.2002r. (Dz. Urz. 
Woj. Lub. z 2003r. Nr 16, poz. 832), z pópniejszymi 
zmianami;

2) zmianie planu - nalery przez to rozumieć ustale-
nia, o których mowa w §2 ust. 2 niniejszej uchwaEy;

3) zaEączniku graficznym - nalery przez to rozu-
mieć odpowiedni dla terenów planistycznych wy-
mienionych w uchwale rysunek, o którym mowa w 
§3 ust.1 pkt 2 niniejszej uchwaEy;

4) terenie planistycznym - nalery przez to rozu-
mieć teren lub tereny objęte granicami opracowania 
zmiany planu, wyznaczone na zaEączniku graficz-
nym liniami rozgraniczającymi, o okre[lonym ustale-
niami niniejszej uchwaEy, przeznaczeniu i zasadach 
zagospodarowania;

5) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych zmiany planu i oznaczone symbolem 
literowym, które winno przewarać na obszarze wy-
znaczonym liniami rozgraniczającymi; w przypadku 
oznaczenia terenu symbolami literowymi przezna-
czenie podstawowe okre[la się jako wielofunkcyjne, 
zgodnie z pkt 6;

6) przeznaczeniu wielofunkcyjnym - nalery przez 
to rozumieć równowarno[ć okre[lonych rodzajów 
przeznaczenia podstawowego terenów planistycz-
nych, oznaczonego jako kilka symboli literowych 
podzielonych przecinkami, które mogą istnieć Eącz-
nie lub samodzielnie, z zastrzereniem ustaleG szcze-
góEowych zmiany planu;

7) przeznaczeniu zamiennym - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych dotyczących terenu planistycznego, 
które zastępuje przeznaczenie podstawowe i speE-
niające wymogi przepisów szczególnych;

8) przeznaczeniu dopuszczalnym - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe, które 



uzupeEnia przeznaczenie podstawowe, okre[lone w 
ustaleniach szczegóEowych, dotyczących terenów 
planistycznych, na warunkach zmiany planu;

9) usEugach publicznych UP - nalery przez to rozu-
mieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub ich 
czę[ci na cele sEurące uryteczno[ci publicznej, obej-
mujące w niniejszej zmianie planu obiekty sakralne, 
administracji, kultury, zdrowia itp.;

10) terenach usEug sportu i rekreacji US - nalery 
przez to rozumieć tereny przeznaczone na lokaliza-
cję obiektów i urządzeG sportowych, boisk do gier 
(np. piEki nornej, ręcznej, siatkówki, koszykówki, do 
tenisa, do kometki i innych) z zielenią towarzyszącą;

11) usEugach komercyjnych UC - nalery przez to 
rozumieć przeznaczenie obiektów budowlanych lub 
ich czę[ci na cele sEurące dziaEalno[ci związanej z 
zaspokojeniem staEych potrzeb bytowych i socjal-
nych ludno[ci, obejmujące w zmianie planu usEugi 
handlu, rzemiosEa, gastronomii, bytowe lub inne nie-
uciąrliwe;

12) drodze publicznej - nalery przez to rozumieć 
drogę, zaliczoną na podstawie ustawy o drogach 
publicznych do jednej z kategorii dróg (powiatowej 
lub gminnej), wydzieloną liniami rozgraniczającymi;

13) drodze wewnętrznej - nalery przez to rozu-
mieć drogę, oznaczoną zmianą planu symbolem 
KDW, nie zaliczoną do dróg publicznych, stanowią-
cą teren komunikacji samochodowej, z dopuszcze-
niem komunikacji pieszej;

14) ciągu pieszym - nalery przez to rozumieć dro-
gę, oznaczoną zmianą planu symbolem KX, przezna-
czoną wyEącznie dla ruchu pieszego;

15) ciągu pieszo-jezdnym - nalery przez to ro-
zumieć drogę, oznaczoną zmianą planu symbolem 
KDX, przeznaczoną dla ruchu pieszego i koEowego;

16) dostępie dziaEki budowlanej do drogi publicz-
nej - nalery przez to rozumieć bezpo[redni dostęp 
do tej drogi (poprzez zjazd) albo dostęp do niej przez 
drogę wewnętrzną lub ciąg pieszo-jezdny, albo przez 
ustanowienie odpowiedniej sEurebno[ci drogowej;

17) obsEudze komunikacji - nalery przez to rozu-
mieć elementy zagospodarowania terenu planistycz-
nego, sEurące obsEudze komunikacji pieszej i koEo-
wej (drogi wewnętrzne, ciągi pieszo-jezdne, piesze, 
drogi porarowe, place, parkingi) z wykluczeniem 
obiektów usEug komunikacji takich jak: stacje pa-
liw, zakEady obsEugi, naprawy i remontów [rodków 
transportu, myjnie samochodowe;

18) adaptacji - nalery przez to rozumieć utrzy-
manie istniejących budynków, z morliwo[cią ich 
przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub zmiany 
sposobu urytkowania w zakresie nie naruszającym 
ustaleG zmiany planu; nie dotyczy przypadku od-
budowy obiektów budowlanych, dla których obo-
wiązują zasady jak dla budowy nowych budynków, 
zgodnie z przeznaczeniem terenu;

19) zabudowie zagrodowej - nalery przez to ro-
zumieć budynki w rodzinnych gospodarstwach rol-
nych o powierzchni gruntów powyrej 1 ha, ogrod-
niczych lub hodowlanych oraz w gospodarstwach 

le[nych, w których mogą być sytuowane w szcze-
gólno[ci budynki mieszkalne, budynki gospodarcze i 
inwentarskie, stosownie do ustaleG szczegóEowych 
zmiany planu;

20) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - na-
lery przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub zespóE takich budynków wraz z 
budynkami gararowymi i gospodarczymi, stosownie 
do ustaleG szczegóEowych zmiany planu;

21) budynku gospodarczym - nalery przez to ro-
zumieć budynek przeznaczony do niezawodowego 
wykonywania prac warsztatowych oraz do prze-
chowywania materiaEów, narzędzi, sprzętu i pEodów 
rolnych sEurących mieszkaGcom budynku mieszkal-
nego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku 
rekreacji indywidualnej, a takre ich otoczenia, a w 
zabudowie zagrodowej przeznaczony równier do 
przechowywania [rodków produkcji rolnej i sprzętu 
oraz pEodów rolnych;

22) kondygnacji - nalery przez to rozumieć po-
ziomą nadziemną lub podziemną czę[ć budynku, 
zawartą pomiędzy powierzchnią posadzki na stro-
pie lub najwyrej poEoronej warstwy podEogowej na 
gruncie a powierzchnią posadzki na stropie bądp 
warstwy osEaniającej izolację cieplną stropu, znaj-
dującego się nad tą czę[cią budynku, przy czym 
za kondygnację uwara się takre poddasze z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz 
poziomą czę[ć budynku, stanowiącą przestrzeG na 
urządzenia techniczne, mającą [rednią wysoko[ć 
w [wietle większą nir 2,0m; za kondygnację nie 
uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak 
maszynownia dpwigu, centrala wentylacyjna, klima-
tyzacyjna lub kotEownia;

23) kondygnacji podziemnej - nalery przez to ro-
zumieć kondygnację zagEębioną ze wszystkich stron 
budynku, co najmniej do poEowy jej wysoko[ci w 
[wietle ponirej poziomu przylegającego do niego 
terenu, a takre kardą usytuowaną pod nią kondy-
gnację;

24) kondygnacji nadziemnej - nalery przez to ro-
zumieć kardą kondygnację niebędącą kondygnacją 
podziemną;

25) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć budynku mierzoną od poziomu te-
renu przy najnirej poEoronym wej[ciu do budynku 
lub jego czę[ci, znajdującym się na pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej budynku, do najwyrej poEoronego 
punktu stropodachu lub konstrukcji przekrycia bu-
dynku znajdującego się bezpo[rednio nad pomiesz-
czeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi; okre[lone 
w zmianie planu maksymalne wysoko[ci nie odno-
szą się do inwestycji celu publicznego z zakresu 
Eączno[ci publicznej;

26) geometrii dachu - nalery przez to rozumieć 
okre[lony w ustaleniach zmiany planu kąt nachyle-
nia i ukEad gEównych poEaci dachowych (nie dotyczy 
nachylenia poEaci dachów ganków, werand, lukarn 
itp.);

27) dachu wielospadowym - nalery przez to rozu-
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mieć dach wielopoEaciowy - o dwu i większej licz-
bie gEównych poEaci dachowych, w rórnych typach 
(polski, naczóEkowy itp.); dopuszcza się elementy 
do[wietlenia dachu: lukarny, okna mansardowe, 
wole oczy, okna poEaciowe;

28) linii rozgraniczającej teren - nalery przez to 
rozumieć linie wydzielające tereny o rórnym prze-
znaczeniu i rórnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczone symbolem literowym lub cyfrowym 
i literowym, wyznaczające granice ewentualne-
go podziaEu geodezyjnego; linie rozgraniczające 
｠ orientacyjne mogą zostać u[ci[lone na podsta-
wie projektów technicznych lub podziaEów geode-
zyjnych z zachowaniem warunków zmiany planu i 
przepisów szczególnych;

29) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalery przez 
to rozumieć najmniejszą, dopuszczalną odlegEo[ć 
elewacji budynku, stosownie do ustaleG planu, od 
krawędzi jezdni lub linii rozgraniczającej drogi obsEu-
gującej teren, na którym jest planowane jego usytu-
owanie lub innych linii ustalonych zmianą planu; nie 
dotyczy obiektów liniowych, budowli i urządzeG in-
frastruktury technicznej, które winny być sytuowa-
ne, z zachowaniem przepisów szczególnych;

30) linii wewnętrznego podziaEu orientacyjnej ｠ 
zalecany podziaE terenu na dziaEki budowlane, do 
u[ci[lenia w projektach podziaEu;

31) wskapniku powierzchni terenu biologicznie 
czynnej ｠ nalery przez to rozumieć udziaE procen-
towy terenu z nawierzchnią ziemną, urządzoną w 
sposób zapewniający naturalną wegetację, a takre 
50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką 
nawierzchnią, nie mniej jednak nir 10 m² oraz wodę 
powierzchniową na tym terenie - do powierzchni te-
renu planistycznego lub dziaEki budowlanej w grani-
cach terenu planistycznego, stosownie do ustaleG 
szczegóEowych zmiany planu;

32) wskapniku powierzchni zabudowy ｠ jest to 
udziaE procentowy sumy powierzchni zabudowy (w 
znaczeniu przepisu szczególnego) budynków, które 
mogą być lokalizowane w granicach wydzielonego 
terenu - do powierzchni terenu planistycznego lub 
dziaEki budowlanej w granicach terenu planistycz-
nego, stosownie do ustaleG szczegóEowych zmia-
ny planu. Do powierzchni zabudowy nie wlicza się 
powierzchni obiektów budowlanych, ani ich czę-
[ci niewystających ponad powierzchnię terenu, 
powierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, 
szopy, altany) oraz elementów zewnętrznych jak: 
schody, rampy, daszki, występy dachowe, a takre 
obiektów maEej architektury i obiektów funkcjonują-
cych sezonowo;

33) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi;

34) przepisach ustawy bez podania nazwy - nalery 
przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zmianami).

2. Pojęcia nie zdefiniowane nalery rozumieć zgod-

nie z przepisami szczególnymi.

DZIAD II
USTALENIA OGÓLNE

RozdziaE 1
Ustalenia dotyczące funkcji terenów

§5. 1. Następujące oznaczenia graficzne są obo-
wiązującymi ustaleniami zmiany planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym sposobie 
przeznaczenia i urytkowania;

2) linie zabudowy nieprzekraczalne.
2. Linie rozgraniczające tereny o rórnym sposo-

bie przeznaczenia i urytkowania ｠ orientacyjne, są 
ustaleniami orientacyjnymi zmiany planu, podlega-
jącymi u[ci[leniu w opracowaniach szczegóEowych 
np. projektach podziaEów geodezyjnych, technicz-
nych.

3. Ustalenia ogólne, okre[lające sposób zagospo-
darowania oraz ksztaEtowania zabudowy obowiązu-
ją dla caEego obszaru, objętego zmianą planu.

4. Inwestowanie zgodnie z ustaleniami ogólnymi 
oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania, okre-
[lonych w ustaleniach szczegóEowych dla poszcze-
gólnych terenów, oznaczonych na rysunku zmiany 
planu.

5. W poszczególnych terenach morliwa jest lokali-
zacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopuszczal-
nego w sposób nie kolidujący z podstawowym prze-
znaczeniem tych terenów, na zasadach okre[lonych 
w niniejszych ustaleniach.

6. Tereny, dla których zmiana planu przewidu-
je przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą 
być, do czasu zagospodarowania zgodnie ze zmianą 
planu, urytkowane w sposób dotychczasowy.

RozdziaE 2
Zasady i formy ochrony

§6. 1. Ochrona przyrody:
Obszar objęty zmianą planu poEorony jest na tere-

nie Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, 
dla którego obowiązują warunki okre[lone w rozpo-
rządzeniu Nr 37 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 
lutego 2006r. 

1) Nakazy: 
a) zachowania oraz poprawy stosunków wodnych 

poprzez ograniczanie nadmiernego odpEywu wód, 
gospodarowanie zasobami wodnymi w sposób 
uwzględniający potrzeby ekosystemów wodnych 
i wodnobEotnych, zachowanie naturalnego charak-
teru rzek, cieków wodnych i starorzeczy, ochronę 
funkcji obszarów pródliskowych o durych zdolno-
[ciach retencyjnych, zachowanie lub przywracanie 
dobrego stanu ekologicznego wód;

b) zachowania lub odtworzenia rórnorodno[ci bio-
logicznej wEa[ciwej dla danego typu ekosystemu, 
gEównie poprzez zachowanie lub przywracanie wEa-
[ciwego stanu siedlisk ro[lin, zwierząt lub grzybów;
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c) uwzględniania potrzeb ochrony przyrody w go-
spodarce czEowieka, w tym gospodarce rolnej, le-
[nej, wodnej, rybackiej i turystyce;

d) ochrony i ksztaEtowania zadrzewieG, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem zadrzewieG nadwodnych i 
[ródpolnych;

e) ochrony specyficznych cech krajobrazu doliny 
Chodelki, w tym meandrów rzeki, starorzeczy, na-
turalnych form rzepby terenu (wydmy, doliny, gEazy 
narzutowe);

f) dąrenia do odtworzenia dawnych odmian drzew 
owocowych i ras zwierząt hodowlanych;

g) tworzenia i ochrony korytarzy ekologicznych, 
umorliwiających migrację gatunków;

h) ksztaEtowania zagospodarowania przestrzenne-
go w sposób umorliwiający zachowanie walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych oraz warto[ci kul-
turowych, w szczególno[ci przez: ochronę otwartej 
przestrzeni przed nadmierną zabudową, zachowanie 
ciągEo[ci korytarzy ekologicznych, ksztaEtowanie za-
lesieG w sposób optymalny dla ochrony rórnorodno-
[ci biologicznej i walorów krajobrazowych, ochronę 
punktów, osi i przedpoli widokowych, usuwanie lub 
przesEanianie antropogenicznych elementów dys-
harmonijnych w krajobrazie;

i) dąrenia do rewitalizacji zabudowy, w tym ukEa-
dów zabytkowych, propagowanie tradycyjnych 
cech architektury;

j) eliminowania lub ograniczenia pródeE zagroreG, 
w szczególno[ci powietrza, wód i gleb, poprzez usu-
wanie zanieczyszczeG antropogenicznych, ksztaEto-
wanie prawidEowej gospodarki wodno-[ciekowej, 
promowanie sposobów gospodarowania gruntami, 
ograniczających erozję gleb.

2) Zakazy:
a) zabijania dziko występujących zwierząt, nisz-

czenia ich nor i legowisk, innych schronieG i miejsc 
rozrodu oraz tarlisk i zEoronej ikry, z wyjątkiem ama-
torskiego poEowu ryb oraz wykonania czynno[ci 
związanych z racjonalną gospodarką rolną, le[ną, 
rybacką i Eowiecką;

b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko w rozumieniu art. 51 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. ｠ Prawo ochrony 
[rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pópn. zm.)

c) likwidowania i niszczenia zadrzewieG [ródpol-
nych, przydrornych i nadwodnych, jereli nie wyni-
kają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i 
zapewnienia bezpieczeGstwa ruchu drogowego lub 
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, re-
montów lub naprawy urządzeG wodnych;

d) wydobywanie do celów gospodarczych skaE, 
w tym torfu, oraz skamieniaEo[ci, w tym kopalnych 
szczątków ro[lin i zwierząt, a takre mineraEów i 
bursztynu;

e) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaE-
cających rzepbę terenu, z wyjątkiem prac związa-
nych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, prze-
ciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 
utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub re-

montem urządzeG wodnych;
f) dokonywania zmian stosunków wodnych, jereli 

sEurą innym celom nir ochrona przyrody lub zrów-
nowarone wykorzystanie urytków rolnych i le[nych 
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;

g) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, 
starorzeczy i obszarów wodno-bEotnych;

h) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie 
szeroko[ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i in-
nych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeG 
wodnych oraz obiektów sEurących prowadzeniu ra-
cjonalnej gospodarki rolnej, le[nej lub rybackiej;

3) Zakaz, o którym mowa w ust. 2 lit. b, nie do-
tyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, dla których sporządze-
nie raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko nie jest 
obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny 
oddziaEywania na [rodowisko wykazaEa brak nieko-
rzystnego wpEywu na przyrodę Obszaru;

4) Zakaz, o którym mowa w ust. 2 lit. c, nie doty-
czy prac wykonywanych na potrzeby ochrony przy-
rody;

5) Zakaz, o którym mowa w ust. 2 lit. d, nie do-
tyczy terenów, dla których udzielono koncesji na 
wydobywanie kopalin przed dniem wej[cia w rycie 
niniejszego rozporządzenia;

6) Zakaz, o którym mowa w ust. 2, lit. h, nie do-
tyczy obiektów lokalizowanych w obszarach wy-
znaczonych w studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gmin lub w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
gmin lub w ciągach istniejącej zabudowy;

7) Zakazy o których mowa w pkt 2, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o 
ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. 
Nr 151, poz. 1220, z pópniejszymi zmianami) - art. 
24 ust. 2 pkt 3, nie dotyczą realizacji inwestycji 
celu publicznego;

8) Noworealizowana zabudowa powinna nawiązy-
wać do lokalnych tradycji architektonicznych. Wy-
klucza się stosowanie jaskrawej, agresywnej kolory-
styki elewacji oraz pokrycia dachów.

2. Ochrona [rodowiska:
1) Dopuszcza się lokalizowanie obiektów poten-

cjalnie mogących znacząco oddziaEywać na [rodo-
wisko o uciąrliwo[ci nie wykraczającej poza granice 
wEadania terenem; warunek ten nie dotyczy lokali-
zacji inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci 
publicznej, która będzie realizowana na warunkach 
okre[lonych w przepisach odrębnych;

2) Wprowadza się nakaz zachowania istniejącej 
warto[ciowej zieleni, dopuszcza się wycinkę drzew 
w przypadkach szczególnych, w tym związanych z 
ochroną przeciwpowodziową;

3) Realizacja nowych inwestycji powinna być pro-
wadzona w sposób minimalizujący szkody dla [ro-
dowiska przyrodniczego i jego walorów.

3. Ochrona przeciwpowodziowa:
Na obszarze doliny rzeki Kowalanki, oznaczonym 

symbolem R-ZZ, nie objętym studium ochrony prze-
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ciwpowodziowej, o którym mowa w przepisach z 
zakresu prawa wodnego, okre[lonym jako TEREN 
ZAGROqONY POWODZIĄ, obowiązują: 

a) weryfikacja granic w oparciu o studium opra-
cowane dla ww. terenów, zgodnie z przepisami 
szczególnymi (które na rysunku zmiany planu zo-
staEy okre[lone orientacyjnie na podstawie oceny 
uwarunkowaG fizjograficznych),

b) w celu ochrony przed ewentualnymi skutkami 
powodzi, do czasu weryfikacji granic zasięgu wód 
powodziowych, ustala się następujące warunki za-
gospodarowania i urytkowania:

- ochrona terenów podmokEych i zadrzewieG Eę-
gowych, 

- rolnicze urytkowanie terenów zalewowych, z 
preferencją przeksztaEcenia gruntów ornych na Eąki 
i pastwiska oraz inne formy zieleni niskiej (zadarnie-
nia), 

- zakaz lokalizacji nowej zabudowy, poza dopusz-
czoną w zmianie planu, 

- likwidacja lub skuteczne zabezpieczenie istnieją-
cych obiektów mogących zanieczy[cić [rodowisko, 
w przypadku wystąpienia powodzi, 

- zakaz skEadowania odpadów, magazynowania 
[rodków chemicznych i innych materiaEów, wyko-
nywania robót oraz realizacji innych przedsięwzięć 
mogących zanieczy[cić [rodowisko, w przypadku 
wystąpienia powodzi, 

c) dopuszcza się dziaEania z zachowaniem przepi-
sów szczególnych:

- realizację budowli i urządzeG hydrotechnicznych, 
sEurących retencji wód lub zabezpieczeniom prze-
ciwpowodziowym, 

- adaptację istniejących stawów, z morliwo[cią 
ich rozbudowy, 

- zabezpieczenie istniejących urządzeG i sieci ro-
wów melioracyjnych, z morliwo[cią ich konserwacji 
i ewentualnej niezbędnej przebudowy, 

- realizację infrastruktury technicznej, w szczegól-
no[ci sEurącej ochronie [rodowiska, z obowiązko-
wym uwzględnieniem ochrony przed podtopieniem 

- wyznaczenie i realizację ciągów komunikacyj-
nych pieszych, dojazdów do Eąk. 

4. Ochrona przed haEasem:
Obowiązuje ochrona przed haEasem polegająca 

na utrzymaniu lub zmniejszeniu haEasu do poziomu 
haEasu dopuszczalnego (lub ponirej), okre[lonego 
przez wskapniki haEasu, zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi, dla następujących rodzajów terenów, prze-
znaczonych zmianą planu: 

a) pod zabudowę mieszkaniową: 
- oznaczonych symbolem RM,MN ｠ zabudowa 

zagrodowa w gospodarstwie rolnym, hodowlanym, 
ogrodniczym i mieszkaniowa jednorodzinna, 

- oznaczonych symbolem RM - zabudowa zagro-
dowa, 

b) pod zabudowę mieszkaniowo-usEugową 
- oznaczonych symbolem UC - usEugi komercyjne 

z dopuszczeniem mieszkalnictwa. 
RozdziaE 3

Ochrona dziedzictwa kulturowego i krajobrazu 
kulturowego

§7. 1. Na obszarze objętym opracowaniem wy-
odrębniono planistyczną strefę obserwacji arche-
ologicznej ｧOWｦ, obejmującą stanowiska archeolo-
giczne, wyodrębnione w oparciu o Archeologiczne 
Zdjęcia Polski. Wszelkie zamierzenia inwestycyjne 
prowadzone w obrębie tej strefy związane z reali-
zacją prac ziemnych o szerokim zakresie np. me-
lioracyjne, inwestycje liniowe, nalery zgEaszać do 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu 
uzyskania warunków i wytycznych.

2. Obowiązują warunki ochrony konserwatorskiej 
okre[lone w przepisach szczególnych, dotyczące 
znalezisk archeologicznych ｠ w przypadku odkrycia 
w trakcie prac ziemnych i budowlanych przedmio-
tu, co do którego istnieje przypuszczenie ir jest on 
zabytkiem, nalery zabezpieczyć przedmiot i miej-
sce jego odkrycia oraz powiadomić Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków lub Wójta Gminy.

RozdziaE 4
Ustalenie zasad ksztaEtowania zagospodarowa-

nia w wydzielonych obszarach funkcjonalno-prze-
strzennych

§8. 1. Tereny rolne bez prawa zabudowy - ozna-
czone na rysunku zmiany planu symbolem R:

1) Przeznaczenie podstawowe ｠ uprawy polowe, 
ogrodnicze, sadownicze;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obsEuga komunikacyjna (drogi wewnętrzne, do-

jazdowe do pól),
b) infrastruktura techniczna,
c) zieleG [ródpolna, przydrorna;
3) Adaptacja rolnego sposobu urytkowania tere-

nu;
4) Zakaz lokalizacji zabudowy; zakaz nie dotyczy 

inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci pu-
blicznej;

5) Dopuszcza się pasmowe zadrzewienia i zakrze-
wienia, w szczególno[ci przy granicy z terenami 
budowlanymi i wzdEur ciągów komunikacyjnych, a 
takre jako skupiny drzew.

2. Tereny rolne, zadrzewienia i zakrzewienia - 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem R, 
ZL:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) uprawy ogrodnicze, sadownicze, polowe
b) zadrzewienia, zakrzewienia;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia wodne,
b) infrastruktura techniczna,
c) obsEuga komunikacji (drogi wewnętrzne, dojaz-

dowe do pól);
3) Adaptacja rolnego sposobu urytkowania;
4) Zadrzewienia, zakrzewienia terenów zbocza 

rzeki Kowalanki, stanowiące barierę ekologiczną, 
ograniczającą spEyw zanieczyszczeG do wód rzeki;
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5) Zakaz lokalizacji zabudowy; zakaz nie dotyczy 
inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci pu-
blicznej;

6) Adaptacja zbiornika wodnego; dopuszcza się w 
strefie przydolinnej budowę zbiorników wodnych, z 
zachowaniem przepisów szczególnych.

3. Tereny zalesieG, zadrzewieG i zakrzewieG ｠ 
oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZL.

1) Przeznaczenie podstawowe: zalesienia, zadrze-
wienia, zakrzewienia;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) obiekty kultu religijnego,
c) urządzenia rekreacji;
3) Adaptacja kapliczki, dopuszcza się obiekty ma-

Eej architektury, związane z urządzeniem terenu kul-
tu religijnego, rekreacyjne;

4) Zadrzewienia i zakrzewienia terenu z uwzględ-
nieniem warunków widoczno[ci w rejonie skrzyro-
wania dróg gminnej i wewnętrznej.

4. Tereny urytków zielonych na obszarze zagro-
ronym powodzią rzeki Kowalanki ｠ oznaczone na 
rysunku zmiany planu symbolem R-ZZ:

1) Przeznaczenie podstawowe - trwaEe urytki zie-
lone;

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) urządzenia wodne,
b) ciągi piesze,
c) infrastruktura techniczna;
3) Adaptacja rolnego sposobu urytkowania, prze-

ksztaEcenie upraw polowych w dnie doliny rzeki Ko-
walanki na trwaEe urytki zielone ｠ Eąki, pastwiska;

4) Zakaz lokalizacji nowej zabudowy, poza do-
puszczoną w zmianie planu;

5) Dopuszcza się zagospodarowanie terenów o 
stabilnych warunkach gruntowo-wodnych na ciągi 
spacerowe;

6) Dopuszcza się budowę zbiorników wodnych: 
stawów rybnych, zbiorników rekreacyjnych, z za-
chowaniem przepisów szczególnych.

5. Dla terenów budowlanych wyznaczonych na 
rysunku zmiany planu obowiązują ustalenia szcze-
góEowe oraz warunki ogólne.

6. Ustala się minimalną odlegEo[ć sytuowania 
budynków zwróconych [cianą bez otworów okien-
nych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią 
dziaEką budowlaną:

1) w odlegEo[ci mniejszej nir 3,0 m, lecz nie mniej-
szej nir 1,5 m:

a) na dziaEkach poEoronych w wyznaczonych w 
planie terenach budowlanych, przeznaczonych na 
zabudowę zagrodową (oznaczonych symbolem MR) 
o szeroko[ci mniejszej nir 20,0 m,

b) na dziaEkach przeznaczonych na usEugi komer-
cyjne (oznaczone symbolem UC i UCm) o szeroko[ci 
mniejszej nir 20 m,

c) na dziaEkach zabudowanych zabudową wymie-
nioną w pkt a, w przypadkach gdy lokalizacja nowej 
zabudowy, ze względu na istniejące zainwestowa-
nie jest morliwa jedynie w zblireniu do granic są-

siedniej dziaEki,
d) na dziaEkach w zabudowie jednorodzinnej, o 

szeroko[ci mniejszej nir 16,0 m, poEoronych w te-
renach oznaczonych w planie symbolem MN;

2) dopuszcza się sytuowanie bezpo[rednio przy 
granicy sąsiedniej dziaEki budynków:

a) mieszkalnych ｠ w przypadkach wymienionych 
w pkt 1a, c, d - w formie zblipnionej z istniejącym 
lub projektowanym budynkiem mieszkalnym na są-
siedniej dziaEce budowlanej,

b) gospodarczych, gararowych, usEugowych - w 
przypadkach wymienionych w pkt 1a-d,

c) inwentarskich - w przypadkach wymienionych 
w pkt 1a i c;

3) sytuowanie budynków w sposób okre[lony w 
ust. 1 i 2 jest warunkowane zachowaniem:

a) przepisów szczególnych, a zwEaszcza okre[la-
jących dopuszczalne odlegEo[ci niektórych budowli 
od budynków, warunków technicznych, w szcze-
gólno[ci dotyczących czasu nasEonecznienia, natu-
ralnego o[wietlenia, bezpieczeGstwa porarowego, 
ograniczenia uciąrliwo[ci i zagroreG dla zdrowia i 
rycia ludzi,

b) ustaleG ogólnych planu m. innymi z zakresu 
ochrony [rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

RozdziaE 5
Zasady obsEugi komunikacyjnej

§9. Ustala się ukEad komunikacyjny oznaczony na 
rysunku zmiany planu, obsEugujący obszar opraco-
wania wedEug następującej klasyfikacji funkcjonal-
nej: 

1) Droga powiatowa klasy ｧLｦ (lokalna), oznaczo-
na symbolem KDP(L) nr 2615 L - relacji: GEusko-Wo-
lica-Kowala, przebiegająca poza granicami opraco-
wania zmiany planu, dla której obowiązują:

a) parametry techniczne zgodnie z planem:
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających min. 15 

m, 
- szeroko[ć jezdni na terenach zabudowy istnieją-

cej min. 6,0 m, 
b) na terenie zwartej zabudowy droga powinna 

mieć przekrój uliczny z obustronnym chodnikiem lub 
póEuliczny z jednostronnym chodnikiem,

c) linie zabudowy terenów planistycznych, obsEu-
giwanych przez tę drogę, zostaEy okre[lone w usta-
leniach szczegóEowych, zgodnie z rysunkiem zmia-
ny planu;

2) Droga gminna klasy ｧDｦ (dojazdowa), oznaczo-
na symbolem KDG(D) ｠ nr 108029 L - relacji: od 
drogi wojew. nr 824 przez GEusko MaEe ｠Wolicę do 
drogi powiatowej nr 2615 L, dla której obowiązują:

a) korekta przebiegu drogi ustalonej w planie (na 
odcinku oznaczonym symbolem KG/KDX) ｠ regula-
cja podziaEu geodezyjnego i wydzielenie w dostoso-
waniu do faktycznego jej przebiegu,

b) budowa drogi o następujących parametrach 
technicznych:

- szeroko[ć w liniach rozgraniczających - w prze-
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kroju ulicznym ｠ min. 10,0 m 
- szeroko[ć jezdni min. 4,5 - 5,0 m, obowiązuje 

zachowanie przepisów szczególnych dotyczących 
realizacji dróg publicznych; w etapie dopuszcza się 
jezdnie o minimalnej szeroko[ci 3,5 m z mijankami, 

c) dostępno[ć nieograniczona,
d) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

rysunkiem zmiany planu, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych, dotyczących terenów planistycz-
nych,

e) dopuszcza się budowę chodników dwustron-
nych lub jednostronnych,

f) dopuszcza się realizację infrastruktury technicz-
nej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi, za zgo-
dą zarządcy drogi,

g) zakazuje się budowy ogrodzeG w pasie drogo-
wym, wyznaczonym w pkt 2b;

3) Drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW, 
dla których obowiązuje:

a) adaptacja istniejących dróg wewnętrznych (wy-
znaczonych ewidencyjnie dojazdów do pól), regula-
cja wydzielenia geodezyjnego, z dostosowaniem do 
parametrów ustalonych zmianą planu,

b) budowa dróg wewnętrznych ｠ projektowanych 
odcinków obsEugujących tereny budowlane oraz 
sportu i rekreacji ｠ etapowa, w dostosowaniu do 
przeksztaEceG funkcjonalnych terenu,

c) parametry techniczne dróg wewnętrznych:
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających 6,0 ｠ 8,0 

m, 
- szeroko[ć jezdni 3,0 ｠ 3,5 m z mijankami lub 

utwardzonymi poboczami, 
- dostępno[ć nieograniczona, 
d) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

rysunkiem zmiany planu, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych, dotyczących wydzielonych tere-
nów planistycznych,

e) dopuszcza się realizację infrastruktury technicz-
nej, nie związanej z funkcjonowaniem drogi,

f) zakazuje się budowy ogrodzeG w pasie drogo-
wym, wyznaczonym w pkt 3c;

4) Ciągi pieszo-jezdne ｠ oznaczone symbolem 
KDX:

a) adaptacja ciągu pieszo-jezdnego, stanowiącego 
dojazd do dziaEek na terenie oznaczonym symbolem 
R-ZZ,

b) adaptacja ogólnodostępnego ciągu pieszo-jezd-
nego (w ciągu drogi nr ewid. 692), z poszerzeniem 
do parametrów okre[lonych zmianą planu, z za-
strzereniem pkt c,

c) dopuszcza się likwidację ciągu pieszo-jezdnego 
lub jego czę[ci poprzez wEączenie dziaEki nr ewid. 
692 - proporcjonalnie - do przylegEych dziaEek w te-
renach budowlanych, pod warunkiem zapewnienia 
dostępu do drogi gminnej, wymienionej w pkt 2, 
wszystkich dziaEek obsEugiwanych przez ciąg pie-
szo-jezdny lub jego czę[ć,

d) parametry techniczne:
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ min. 5,0 

m, 

- szeroko[ć jezdni min. 3,0 m, 
- dostępno[ć nieograniczona, 
e) nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

rysunkiem zmiany planu, okre[lone w ustaleniach 
szczegóEowych, dotyczących wydzielonych tere-
nów planistycznych; w przypadku wEączenia ciągu 
wymienionego w pkt c do dziaEek budowlanych, 
przestają obowiązywać ustalone od jego linii rozgra-
niczających nieprzekraczalne linie zabudowy;

5) Ciąg pieszo-jezdny ｠ oznaczony symbolem KX:
a) adaptacja trasy ciągu komunikacyjnego ｠ pie-

szego, Eączącego tereny budowlane z obszarem do-
liny rzeki Kowalanki,

b) dopuszcza się wytyczenie ciągu pieszego, nie 
uwidocznionego na rysunku zmiany planu, wzdEur 
doliny rzecznej,

c) szeroko[ć ciągu pieszego 1,5 ｠ 3,0 m;
6) Ustala się warunki grodzenia dziaEek budowla-

nych od strony obsEugujących je dróg: w minimalnej 
odlegEo[ci wyznaczonej przez linie rozgraniczające 
tereny i ww. drogi, z warunkiem re:

- nie będą kolidowaEy z istniejącą i projektowaną 
infrastrukturą techniczną, 

- nie będą kolidowaEy z innymi obiektami budowla-
nymi, nie uwidocznionymi na zaEączniku graficznym 
zmiany planu. 

RozdziaE 6
Infrastruktura techniczna

§10. 1. Zaopatrzenie w wodę: 
1) Ustala się zaopatrzenie obszaru opracowania 

w wodę z istniejącego wodociągu zbiorowego w 
oparciu o ujęcie wód gEębinowych w miejscowo[ci 
Wolica;

2) W etapie (do czasu rozbudowy sieci wodocią-
gowych), dopuszcza się budowę indywidualnych 
ujęć wody.

2. Oczyszczanie i odprowadzenie [cieków:
1) Ustala się realizację zbiorczego systemu kanali-

zacji [ciekowej do gminnej oczyszczalni komunalnej 
(projektowana wg. planu w GEusku Durym);

2) Dopuszcza się w etapie:
a) realizację bezodpEywowych zbiorników na nie-

czysto[ci ciekEe, z warunkiem ich lokalizacji w spo-
sób umorliwiający docelowo przyEączenie do sieci 
kanalizacyjnej;

b) przydomowych oczyszczalni [cieków, z wyklu-
czeniem terenów nararonych na zalewanie wodami 
opadowymi o niekorzystnych (ze względów techno-
logicznych i na ochronę [rodowiska) warunków hy-
drogeologicznych dla oczyszczalni przydomowych;

3) Zakaz odprowadzania [cieków bytowych do 
cieków, urządzeG melioracyjnych i do gruntu.

3. Gospodarka odpadami ｠ postępowanie z odpa-
dami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów 
komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania 
czysto[ci i porządku na terenie gminy. Sposób po-
stępowania z odpadami innymi nir komunalne powi-
nien być zgodny z przepisami o odpadach. SkEado-
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wanie odpadów na skEadowisku jest dopuszczalne 
w przypadku braku morliwo[ci odzysku odpadów 
lub ich unieszkodliwienia w inny sposób nir skEado-
wanie, z przyczyn technologicznych lub nieuzasad-
nione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

4. Zaopatrzenie w energię elektryczną:
1) Realizowane będzie w oparciu o istniejące i 

projektowane sieci [redniego i niskiego napięcia; 
przyEączenie do sieci elektroenergetycznej nowych 
obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie 
uzalernione od warunków technicznych i ekono-
micznych przyEączenia i dostarczenia energii elek-
trycznej; w przypadku wzrostu zapotrzebowania na 
moc i energię elektryczną, dla zasilania obecnych i 
przyszEych odbiorców energii elektrycznej, dopusz-
cza się morliwo[ć wyznaczenia terenu pod realiza-
cję stacji transformatorowej 15/04 kV (wraz z linia-
mi elektroenergetycznymi), której nie uwzględniono 
na rysunkach planu, na gruncie z dostępem do drogi 
i morliwo[cią dojazdu sprzętem cięrkim; dopuszcza 
się realizację stacji transformatorowej w odlegEo[ci 
1,5 m od granicy sąsiedniej dziaEki;

2) Przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenerge-
tycznej nalery przewidzieć w pasach technicznych 
zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną 
i innych trasach nie wyznaczonych w planie, nie-
zbędnych do prawidEowego funkcjonowania sieci; 
dla linii kablowych [redniego i niskiego napięcia oraz 
zEącz kablowych, pas techniczny winien być o sze-
roko[ci min. 1 m, w pasach tych nie wolno sadzić 
drzew i krzewów;

3) Dopuszcza się budowę linii elektroenergetycz-
nych w liniach rozgraniczających drogi gminnej, cią-
gów pieszo-jezdnych i pieszych;

4) Dla napowietrznych linii elektroenergetycznych 
[redniego napięcia SN-15kV:

a) wyznacza się pas techniczny ｠ strefę ochron-
ną wolną od zabudowy z zakazem nasadzeG drzew 
wysokopiennych, skEadowania materiaEów Eatwo-
palnych - o szeroko[ci 15 m tj. 7,5 m od osi linii,

b) w przypadku likwidacji linii, bądp jej przebudo-
wy np. skablowania, ulega likwidacji równier wy-
znaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują 
funkcje zgodne z funkcją terenu z którego zostaEa 
wyznaczona,

c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew 
niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrodni-
cze, pod warunkiem zachowania wymaganych prze-
pisami szczególnymi odlegEo[ci od przewodów linii,

d) zblirenie obiektu budowlanego na odlegEo[ć 
mniejszą nir ww. wymaga uzyskania indywidual-
nej zgody i speEnienia warunków, okre[lonych przez 
dysponenta sieci;

5) Zapewnienie Eączno[ci publicznej telekomuni-
kacyjnej ｠ na terenie objętym opracowaniem, za-
kEada się budowę infrastruktury telekomunikacyjnej 
w oparciu o przewodowe i bezprzewodowe sieci 
telekomunikacyjne; dopuszcza się jej realizację w 
liniach rozgraniczających dróg, ciągów pieszo-jezd-
nych i pieszych oraz na innych terenach. Lokalizacja 

inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci pu-
blicznej odbywać się będzie na warunkach okre[lo-
nych w przepisach odrębnych. 

DZIAD III
USTALENIA SZCZEGÓDOWE DOTYCZĄCE TE-

RENÓW PLANISTYCZNYCH OBJĘTYCH ZMIANĄ 
PLANU

§11. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego na usEugi pu-
bliczne (oznaczonego w planie symbolem T1UP) ｠ 
terenu planistycznego, poEoronego w obrębie Woli-
ca Kolonia, oznaczonego na zaEączniku graficznym 
symbolem 1UP.

2. Przeznaczenie terenu:
1) Przeznaczenie podstawowe ｠ usEugi publiczne 

(kultu religijnego);
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) obsEuga komunikacji (parking, ciągi piesze),
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Adaptacja kaplicy rzymsko-katolickiej z dopusz-

czeniem jej rozbudowy w strefie wyznaczonej przez 
nieprzekraczalne linie zabudowy;

2) Maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ bez zmian;
3) Geometria dachu ｠ dach wielospadowy o na-

chyleniu poEaci 30º - 60º; dopuszcza się elementy 
wertykalne (sygnaturka, wiera itp.);

4) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ ok. 23% powierzchni terenu planistycznego;

5) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 
czynnej ｠ 25% powierzchni terenu planistycznego;

6) Nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony rzeki i 
terenów dolinnych;

7) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od krawędzi jezdni drogi powiatowej, oznaczo-
nej symbolem KDP(L) ｠ wyznaczona przez istniejący 
budynek kaplicy ｠ ok. 14 m,

b) od poEudniowej granicy terenu planistycznego 
｠ min. 5,0 m,

c) od granicy z rzeką Kowalanką ｠ wyznaczoną 
przez istniejący budynek;

8) ObsEuga komunikacyjna:
a) drogą powiatową, oznaczoną symbolem KDP(L),
b) od strony zachodniej ｠ drogą wewnętrzną ozna-

czoną symbolem KDW;
9) Minimalna liczba miejsc parkingowych ｠ 10.

§12. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu przeznaczonego na zabudowę 
zagrodową (oznaczonego w planie symbolem MR) 
｠ terenu planistycznego, poEoronego w obrębie Wo-
lica Kolonia, oznaczonego na zaEączniku graficznym 
symbolem 2UC.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe ｠ usEugi komercyj-
ne (handlu, gastronomii, bytowe lub inne nieuciąr-
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liwe);
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usEugi publiczne,
c) obsEuga komunikacji,
d) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu budynkiem lub zespoEem 

budynków usEugowych, zgodnie z przeznaczeniem 
ustalonym zmianą planu i z zachowaniem przepisów 
szczególnych;

2) Dopuszcza się funkcję mieszkalną, wbudowaną 
w budynek usEugowy lub w wolnostojącym budyn-
ku jednorodzinnym;

3) Dopuszcza się lokalizację budynku magazyno-
wo-gospodarczego lub gararu ｠ wolnostojącego;

4) Dopuszcza się sytuowanie:
a) budynków wymienionych w pkt 1 i 2 w zblire-

niu do granicy sąsiedniej dziaEki budowlanej na odle-
gEo[ć min. 1,5 m,

b) budynków wymienionych w pkt 3 w zblireniu 
do granicy sąsiedniej dziaEki budowlanej na odle-
gEo[ć min. 1,5 m lub bezpo[rednio przy granicy ww. 
dziaEki, w powiązaniu z istniejącą na niej zabudową,

c) sytuowanie zabudowy w sposób okre[lony w 
pkt a i b jest warunkowane zachowaniem przepisów 
szczególnych oraz interesów osób trzecich;

5) Maksymalna wysoko[ć zabudowy:
a) usEugowej i mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ II 

kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu urytko-
wym ｠ do 10 m,

b) magazynowo-gospodarczej, gararowej ｠ I kon-
dygnacja nadziemna;

c) usEugowo mieszkaniowej ｠ III kondygnacje nad-
ziemne, ostatnia w poddaszu urytkowym ｠ do 12 
m,

6) Geometria dachów:
a) zabudowy usEugowej, usEugowo-mieszkanio-

wej, mieszkaniowej jednorodzinnej ｠ dachy wielo-
spadowe o nachyleniu poEaci 30º - 45º;

b) zabudowy magazynowo-gospodarczej, gararo-
wej ｠ dach wielospadowy o nachyleniu poEaci do 
30º; w przypadku sytuowania zabudowy przy grani-
cy sąsiedniej dziaEki, dopuszcza się dach jednospa-
dowy o nachyleniu poEaci do 30º;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 30% powierzchni terenu planistycznego;

8) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 
czynnej - 30% powierzchni terenu planistycznego;

9) Nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z za-
Eącznikiem graficznym:

a) od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem 
KDP(L) ｠ min. 15 m,

b) od linii rozgraniczających projektowanej drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KDG(D) ｠ min. 22 
m, w nawiązaniu do linii zabudowy na sąsiedniej 
dziaEce budowlanej;

10) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na 30 m² powierzchni 

sprzedary (w obiektach handlowych),
c) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej (w pozostaEych obiektach usEugowych);
11) ObsEuga komunikacyjna:
a) drogą gminną ｠ projektowaną oznaczoną sym-

bolem KDG(D),
b) drogą powiatową, oznaczoną symbolem 

KDP(L), na warunkach zarządcy drogi;

§1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębach Wolica i Woli-
ca Kolonia, oznaczonego na zaEączniku graficznym 
symbolem 3RM.

12) Nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony zabu-
dowy mieszkaniowej oraz dróg publicznych.

§13. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) ｠ terenu pla-
nistycznego poEoronego w obrębach Wolica i Woli-
ca Kolonia, oznaczonego na zaEączniku graficznym 
symbolem 3RM.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych, ogrodniczych;

2) Przeznaczenie dopuszczalne, z zastrzereniem 
warunków zmiany planu:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
b) usEugi komercyjne związane z obsEugą rolnic-

twa (handlu, skupu produktów rolnych, naprawy 
sprzętu rolniczego),

c) obiekty produkcji rolnej ｠ nieuciąrliwe, z wyEą-
czeniem ferm hodowlanych,

d) obsEuga komunikacji (place, parkingi, drogi we-
wnętrzne),

e) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskami rolnymi na dziaE-

kach o szeroko[ci minimalnej 17 m; wskazane Eą-
czenie dziaEek do szeroko[ci min. 20 m i powierzch-
ni 2000 m²;

2) Dopuszcza się zabudowę dziaEek o Eącznej po-
wierzchni w granicach terenu planistycznego do 0,5 
ha budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz 
usEugowymi (funkcje nierolnicze), z zachowaniem 
warunków zmiany planu i przepisów szczególnych;

3) Regulacja podziaEów poprzez Eączenie i podziaE 
dziaEek; dopuszcza się podziaE na dziaEki budowla-
ne, zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na za-
Eączniku graficznym oraz z zachowaniem warunków 
zmiany planu:

a) pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną - 
o minimalnej szeroko[ci frontu dziaEki 20 m i mini-
malnej powierzchni 1000 m² (pod zabudowę wol-
nostojącą) lub szeroko[ci frontu dziaEki min. 12 m 
i powierzchni 600 m² (pod zabudowę blipniaczą), z 
warunkiem zachowania bezpo[redniego dostępu do 
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wydzielonych dróg: gminnej (oznaczonej symbolem 
KDG(D) lub wewnętrznej (oznaczonej symbolem 
KDW),

b) pod zabudowę mieszkalno-usEugową ｠ o mini-
malnej powierzchni 1500 m², z zastrzereniem, re 
usEugi skupu produktów rolnych, naprawy sprzętu 
rolniczego winny mieć powierzchnię 2500 m²,

c) pod zabudowę zagrodową - o minimalnej po-
wierzchni 2000 m²,

d) pod zabudowę produkcji rolnej - o minimalnej 
powierzchni 3000 m²;

4) Dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug, 
wbudowanych w zabudowę wymienioną w pkt 3 
lub w budynkach wolnostojących oraz innych nie-
uciąrliwych funkcji wymienionych w ust. 2 pkt 2 
pod warunkiem, re:

a) nie ograniczą morliwo[ci realizacji podstawo-
wej funkcji terenu na sąsiednich dziaEkach (sytu-
owania obiektów i urządzeG związanych z zabudo-
wą siedlisk),

b) będą bezpo[rednio dostępne od wydzielonych 
dróg: gminnej (oznaczonej symbolem KDG(D) lub 
wewnętrznej (oznaczonej symbolem KDW);

5) Maksymalna wysoko[ć:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej), mieszkalno-usEugowych - II 
kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w pod-
daszu urytkowym ｠ do 10 m,

b) budynków gospodarczych, gararowych, usEu-
gowych, produkcyjnych - I kondygnacja nadziemna;

6) Geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej), mieszkalno-usEugowych - 
dachy wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu 
poEaci 30º - 45º, dopuszcza się dachy jednospado-
we w przypadku realizacji zabudowy blipniaczej,

b) budynków gospodarczych, gararowych, usEu-
gowych, produkcyjnych - dachy wielospadowe, o 
nachyleniu poEaci 15º - 40º, dopuszcza się dachy 
jednospadowe o nachyleniu do 30º w przypadku 
lokalizacji budynku przy granicy lub w zblireniu do 
granicy sąsiedniej dziaEki;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkanio-

wą jednorodzinną ｠ 30%,
b) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkalno-

usEugową ｠ 35%
c) do powierzchni dziaEek z zabudową zagrodową 

｠ 40%,
d) do powierzchni dziaEek z obiektami produkcji 

rolnej ｠ 50%;
8) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej:
a) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkanio-

wą jednorodzinną ｠ 40%,
b) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkalno-

usEugową ｠ 35%
c) do powierzchni dziaEek z zabudową zagrodową 

｠ 30%,
d) do powierzchni dziaEek z obiektami produkcji 

rolnej ｠ 20%;
9) ObsEuga komunikacyjna:
a) drogą gminną oznaczoną symbolem KDG(D), 

klasy D ｠ dojazdowa,
b) drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW;
10) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną sym-

bolem KDG(D) ｠ 10 m,
b) od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną 

oznaczoną symbolem KDW ｠ 6 m,
c) od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 

SN 15 kV ｠ 7,5 m, z zastrzereniem pkt 12;
11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej obiektu usEugowego lub na 30 m² po-
wierzchni sprzedary w obiektach handlowych,

c) 1 miejsce parkingowe na 1 zatrudnionego w 
obiektach produkcji rolnej;

12) Obowiązują warunki ustaleG ogólnych, doty-
czących zagospodarowania strefy ochronnej napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej [redniego napię-
cia SN 15 kV o szeroko[ci 15 m.

§14. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) i terenu rol-
nego z dopuszczeniem zabudowy (oznaczonego w 
planie symbolem RPm) ｠ terenu planistycznego po-
Eoronego w obrębie Wolica, oznaczonego na zaEącz-
niku graficznym symbolem 4RM, MN.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rol-

nych, ogrodniczych,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi komercyjne związane z obsEugą rolnictwa 

(handlu, skupu produktów rolnych, naprawy sprzętu 
rolniczego),

b) obsEuga komunikacji (place, parkingi, drogi we-
wnętrzne),

c) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskami rolnymi na dziaE-

kach o szeroko[ci minimalnej 17 m; wskazane Eą-
czenie dziaEek do szeroko[ci min. 20 m i powierzch-
ni 2000 m² pod zabudowę zagrodową;

2) Dopuszcza się zabudowę dziaEek o szeroko[ci 
12-16m budynkami jednorodzinnymi blipniaczymi, 
z towarzyszącą zabudową gararową (wbudowaną 
lub wolnostojącą) oraz gospodarczą; minimalna sze-
roko[ć dziaEki, która more zostać zabudowana bu-
dynkiem jednorodzinnym, wolnostojącym ｠ 18 m;

3) Dopuszcza się Eączenie dziaEek i podziaE pod:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o mini-

malnej powierzchni 800 m²,
b) zabudowę mieszkalno-usEugową o minimalnej 

powierzchni 1500 m²,
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c) dla zabudowy wymienionej w pkt a i b obo-
wiązuje warunek bezpo[redniego dostępu do drogi 
gminnej (oznaczonej symbolem KDG(D) lub do drogi 
wewnętrznej (oznaczonej symbolem KDW);

4) Dopuszcza sie lokalizację nieuciąrliwych usEug, 
wbudowanych w zabudowę wymienioną w pkt 1 
i 2 lub w budynkach wolnostojących oraz innych 
nieuciąrliwych funkcji wymienionych w ust. 2 pkt 
2, pod warunkiem, re:

a) nie ograniczą morliwo[ci realizacji podstawo-
wej funkcji terenu na sąsiednich dziaEkach (sytu-
owania obiektów i urządzeG związanych z zabudo-
wą siedlisk),

b) będą bezpo[rednio dostępne od wydzielonych 
dróg: gminnej (oznaczonej symbolem KDG(D) lub 
wewnętrznej (oznaczonej symbolem KDW);

5) Maksymalna wysoko[ć:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej), mieszkalno-usEugowych - II 
kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w pod-
daszu urytkowym ｠ do 10 m,

b) budynków gospodarczych, gararowych, usEu-
gowych - I kondygnacja nadziemna;

6) Geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej), mieszkalno-usEugowych - 
dachy wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu 
poEaci 30º - 45º, dopuszcza się dachy jednospado-
we w przypadku realizacji zabudowy blipniaczej,

b) budynków gospodarczych, gararowych, usEu-
gowych - dachy wielospadowe, o nachyleniu poEa-
ci 15º - 40º, dopuszcza się dachy jednospadowe o 
nachyleniu do 30º w przypadku lokalizacji budynku 
przy granicy lub w zblireniu do granicy sąsiedniej 
dziaEki;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkanio-

wą jednorodzinną ｠ 30%,
b) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkalno-

usEugową ｠ 35%,
c) do powierzchni dziaEek z zabudową zagrodową 

｠ 40%;
8) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej:
a) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkanio-

wą jednorodzinną ｠ 40%,
b) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkalno-

usEugową ｠ 35%,
c) do powierzchni dziaEek z zabudową zagrodową 

｠ 30%;
9) ObsEuga komunikacyjna:
a) drogą gminną oznaczoną symbolem KDG(D), 

klasy D ｠ dojazdowa,
b) drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW;
10) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną sym-

bolem KDG(D) ｠ 10 m,
b) od linii rozgraniczającej drogę wewnętrzną 

oznaczoną symbolem KDW ｠ 6 m;
11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:

a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej obiektu usEugowego lub na 30 m² po-
wierzchni sprzedary w obiektach handlowych.

§15. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu zabudowy zagrodowej (oznaczo-
nego w planie symbolem MR) ｠ terenu planistyczne-
go, poEoronego w obrębach Wolica Kolonia i Wolica, 
oznaczonego na zaEączniku graficznym symbolem 
5RM,MN.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rol-

nych, ogrodniczych, agroturystycznych,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa letniskowa,
b) usEugi komercyjne nieuciąrliwe (handlu, rzemio-

sEa),
c) obsEuga komunikacji (place, parkingi, drogi we-

wnętrzne),
d) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i 

mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem jej 
rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów budow-
lanych, z zachowaniem warunków zmiany planu i 
przepisów szczególnych; dopuszcza się przebudo-
wę i remont istniejących budynków poEoronych w 
odlegEo[ci mniejszej nir okre[lona w pkt 10 pod 
warunkiem, re nie będą kolidowaEy z ruchem dro-
gowym oraz zastosowania [rodków technicznych 
zwiększających odporno[ć budynku na zagrorenia i 
uciąrliwo[ci ruchu drogowego;

2) Dopuszcza się przeksztaEcenie zabudowy za-
grodowej na agroturystyczną, letniskową lub jedno-
rodzinną;

3) Wskazane Eączenie dziaEek do minimalnej szero-
ko[ci frontu 20 m; dopuszcza się podziaE na dziaEki 
budowlane pod:

a) zabudowę zagrodową o minimalnej powierzchni 
2000 m²,

b) zabudowę jednorodzinną o minimalnej po-
wierzchni 800 m²,

c) zabudowę letniskową o minimalnej powierzchni 
2000 m²,

d) zabudowę agroturystyczną o minimalnej po-
wierzchni 2500 m², z warunkiem dostępu do drogi 
publicznej;

4) Dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug, 
wbudowanych w zabudowę wymienioną w pkt 1 
i 2 lub w budynkach wolnostojących oraz innych 
nieuciąrliwych funkcji wymienionych w ust. 2 pkt 
2, pod warunkiem, re:

a) nie ogranicza morliwo[ci realizacji podstawo-
wej funkcji terenu na sąsiednich dziaEkach (sytu-
owania obiektów i urządzeG związanych z zabudo-
wą siedlisk),
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b) będą bezpo[rednio dostępne od drogi gminnej 
(oznaczonej symbolem KDG(D);

5) Maksymalna wysoko[ć:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej), mieszkalno-usEugowych - II 
kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w pod-
daszu urytkowym ｠ do 10m,

b) budynków gospodarczych, gararowych, usEu-
gowych - I kondygnacja nadziemna;

6) Geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej), mieszkalno-usEugowych - 
dachy wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu 
poEaci 30º - 45º, dopuszcza się dachy jednospado-
we w przypadku realizacji zabudowy blipniaczej,

b) budynków gospodarczych, gararowych, usEu-
gowych - dachy wielospadowe, o nachyleniu poEa-
ci 15º - 40º; dopuszcza się dachy jednospadowe o 
nachyleniu do 30º w przypadku lokalizacji budynku 
przy granicy lub w zblireniu do granicy sąsiedniej 
dziaEki;

7) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkanio-

wą jednorodzinną ｠ 20%,
b) do powierzchni dziaEek z zabudową letniskową 

｠ 10%,
c) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkalno-

usEugową ｠ 25%,
d) do powierzchni dziaEek z zabudową agrotury-

styczną ｠ 30%,
e) do powierzchni dziaEek z zabudową zagrodową 

｠ 40% w przypadku, gdy istniejąca zabudowa prze-
kracza ww. wskapnik, dopuszcza się zwiększenie 
jej powierzchni o 20%, z zachowaniem przepisów 
szczególnych;

8) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 
czynnej:

a) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkanio-
wą jednorodzinną ｠ 50%,

b) do powierzchni dziaEek z zabudową letniskową 
｠ 70%,

c) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkalno-
usEugową ｠ 35%,

d) do powierzchni dziaEek z zabudową agrotury-
styczną ｠ 40%,

e) do powierzchni dziaEek z zabudową zagrodową 
｠ 20%;

9) ObsEuga komunikacyjna - drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(D);

10) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie 
z zaEącznikiem graficznym: od 10 m do 22 m od 
linii rozgraniczającej drogę oznaczoną symbolem 
KDG(D), z zastrzereniem pkt 1;

11) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na 1 pokój w gospodar-

stwie agroturystycznym,
c) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej usEug.

§16. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu zabudowy zagrodowej (ozna-
czonego w planie symbolem MR) ｠ terenów plani-
stycznych, poEoronych w obrębach: Wolica i GEusko 
MaEe, oznaczonych na zaEączniku graficznym sym-
bolami: 6RM,MN; 7RM,MN; 8RM,MN; 9RM,MN i 
10RM,MN.

2. Ustala się przeznaczenie terenów wymienio-
nych w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe: 
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rol-

nych, ogrodniczych, agroturystycznych,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne: 
a) zabudowa letniskowa,
b) usEugi komercyjne nieuciąrliwe (handlu, rzemio-

sEa),
c) obsEuga komunikacji (place, parkingi, drogi we-

wnętrzne),
d) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) Adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej i 

mieszkaniowej jednorodzinnej, z dopuszczeniem jej 
rozbudowy i lokalizacji nowych obiektów budow-
lanych, z zachowaniem warunków zmiany planu i 
przepisów szczególnych;

2) Dopuszcza się przeksztaEcenie zabudowy za-
grodowej na agroturystyczną, letniskową lub jedno-
rodzinną;

3) Wskazane Eączenie dziaEek sąsiednich, po wy-
dzieleniu geodezyjnym drogi gminnej, oznaczonej 
symbolem KDG(D); dopuszcza się wEączenie ciągu 
pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem KDX (lub 
jego odcinków) do sąsiednich terenów budowla-
nych pod warunkiem, re wszystkie obsEugiwane 
przez niego dziaEki będą posiadaEy dostęp do ww. 
drogi gminnej;

4) Na terenach oznaczonych symbolami: 9RM,MN 
i 10RM,MN dopuszcza się lokalizację usEug wbudo-
wanych w zabudowę wymienioną w pkt 1 i 2 lub 
w budynkach wolnostojących oraz innych nieuciąr-
liwych funkcji wymienionych w ust. 2 pkt 2, pod 
warunkiem re:

a) nie ograniczą morliwo[ci realizacji podstawo-
wej funkcji terenu na sąsiednich dziaEkach (sytu-
owania obiektów i urządzeG związanych z zabudo-
wą siedlisk),

b) będą bezpo[rednio dostępne od drogi gminnej 
(oznaczonej symbolem KDG(D);

5) Dopuszcza się lokalizację zabudowy na dziaE-
kach niezabudowanych:

a) mieszkaniowej jednorodzinnej na dziaEkach o 
minimalnej szeroko[ci 16 m i powierzchni min. 600 
m²,

b) letniskowej na dziaEkach o minimalnej szeroko-
[ci 20 m i powierzchni min. 800 m² na terenie ozna-
czonym symbolem 8RM,MN oraz o powierzchni 
min. 2000 m² na terenach oznaczonych symbolami 
9RM,MN i 10RM,MN;

6) Maksymalna wysoko[ć:
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a) zabudowy mieszkaniowej (jednorodzinnej i w 
zabudowie zagrodowej), letniskowej, agroturystycz-
nej ｠ II kondygnacje nadziemne, do 10 m,

b) zabudowy gospodarczej, gararowej, usEugowej 
｠ I kondygnacja nadziemna;

7) Geometria dachów:
a) budynków zabudowy mieszkaniowej (jedno-

rodzinnej i w zabudowie zagrodowej), letniskowej, 
agroturystycznej ｠ dachy wielospadowe o syme-
trycznym nachyleniu poEaci 30º - 45º, dopuszcza 
się dachy jednospadowe w przypadku zabudowy 
blipniaczej,

b) zabudowy gospodarczej, gararowej, usEugo-
wej - dachy wielospadowe o nachyleniu poEaci 15º 
- 40º, dopuszcza się dachy jednospadowe w przy-
padku sytuowania zabudowy przy granicy sąsied-
niej dziaEki budowlanej;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkanio-

wą jednorodzinną ｠ 20%,
b) do powierzchni dziaEek z zabudową letniskową 

｠ 10%,
c) do powierzchni dziaEek z zabudową mieszkalno-

usEugową ｠ 25%,
d) do powierzchni dziaEek z zabudową agrotury-

styczną ｠ 30%,
e) do powierzchni dziaEek z zabudową zagrodową 

｠ 40% w przypadku, gdy istniejąca zabudowa prze-
kracza ww. wskapnik, dopuszcza się zwiększenie 
jej powierzchni o 20%, z zachowaniem przepisów 
szczególnych;

9) ObsEuga komunikacyjna:
a) ciągiem pieszo-jezdnym z placem nawrotowym, 

oznaczonym symbolem KDX, o minimalnej szeroko-
[ci 5,0 m; dopuszcza się jego likwidację (lub jego 
czę[ci) i wEączenie do sąsiednich dziaEek budowla-
nych, z zastrzereniem realizacji drogi wymienionej 
w pkt b i speEnienia warunku pkt 3;

b) drogą gminną oznaczoną symbolem KDG(D);
10) Nieprzekraczalne linie zabudowy ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym:
a) na terenie oznaczonym symbolem 6RM,MN:
- min. 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi, ozna-

czonej symbolem KDG(D) 
- min. 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-

jezdnego, oznaczonego symbolem KDX, 
b) na terenie oznaczonym symbolem 7RM,MN - 

min. 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu pieszo-
jezdnego, oznaczonego symbolem KDX,

c) na terenie oznaczonym symbolem 8RM,MN - 
min. 5,0 m i 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu 
pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem KDX,

d) na terenie oznaczonym symbolem 9RM,MN:
- min. 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi, ozna-

czonej symbolem KDG(D), 
- od linii rozgraniczającej ciągu KDX ｠ zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym, 
- e) na terenie oznaczonym symbolem 10RM,MN 

｠ min. 10 m od linii rozgraniczającej drogi, oznaczo-
nej symbolem KDG(D), 

- f) min. 7,5 m od osi napowietrznej linii elektro-
energetycznej SN 15kV, z zastrzereniem ustaleG 
ogólnych, 

- g) odlegEo[ci ustalone od linii rozgraniczającej 
ciągu KDX nie obowiązują, je[li zostanie dokonana 
regulacja podziaEu geodezyjnego, wymieniona w pkt 
3.

§17. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu zabudowy zagrodowej (ozna-
czonego w planie symbolem MR) i terenu rolnego 
z dopuszczeniem zabudowy (oznaczonego w planie 
symbolem RPm) ｠ terenów planistycznych, poEoro-
nych w obrębie Wolica, oznaczonych na zaEączniku 
graficznym symbolami: 11RM,MN i 12RM,MN.

2. Ustala się przeznaczenie terenów wymienio-
nych w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rol-

nych, ogrodniczych,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi komercyjne związane z obsEugą rolnictwa 

(handlu, skupu produktów rolnych, naprawy sprzętu 
rolniczego),

b) obsEuga komunikacji (place, parkingi, drogi we-
wnętrzne),

c) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Zabudowa terenu siedliskami rolnymi na dziaE-

kach o minimalnej powierzchni 1600 m²; wskazane 
Eączenie dziaEek i lokalizacja siedlisk na dziaEkach o 
powierzchni powyrej 2000 m²;

2) Dopuszcza się zabudowę dziaEek o szeroko[ci 
12-16 m budynkami jednorodzinnymi blipniaczymi, 
z gararami (wbudowanymi lub wolnostojącymi) 
oraz wolnostojącymi budynkami gospodarczymi;

3) Dopuszcza się zabudowę dziaEek o szeroko[ci 
min. 17 m budynkami jednorodzinnymi wolnostoją-
cymi, z zabudową towarzyszącą;

4) Wskazana regulacja podziaEu geodezyjnego - Eą-
czenie dziaEek i podziaE pod:

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o mi-
nimalnej powierzchni 800 m², minimalna szeroko[ć 
dziaEki 20 m,

b) zabudowę mieszkalno-usEugową o minimalnej 
powierzchni 1500 m²,

c) dla zabudowy wymienionej w pkt a i b obo-
wiązuje warunek bezpo[redniego dostępu do drogi 
gminnej (oznaczonej symbolem KDG(D) lub do drogi 
wewnętrznej (oznaczonej symbolem KDW);

5) Dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug, 
wbudowanych w zabudowę wymienioną w pkt 1 
i 2 lub w budynkach wolnostojących oraz innych 
nieuciąrliwych funkcji wymienionych w ust. 2 pkt 2 
pod warunkiem re:

a) nie ograniczą morliwo[ci realizacji podstawo-
wej funkcji terenu na sąsiednich dziaEkach (sytu-
owania obiektów i urządzeG związanych z zabudo-
wą siedlisk),
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b) będą bezpo[rednio dostępne od wydzielonych 
dróg: gminnej (oznaczonej symbolem KDG(D) lub 
wewnętrznej (oznaczonej symbolem KDW);

6) Maksymalna wysoko[ć:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej), mieszkalno-usEugowych - II 
kondygnacje nadziemne, druga kondygnacja w pod-
daszu urytkowym ｠ do 10m,

b) budynków gospodarczych, gararowych, usEu-
gowych - I kondygnacja nadziemna;

7) Geometria dachów:
a) budynków mieszkalnych (w zabudowie zagro-

dowej i jednorodzinnej), mieszkalno-usEugowych - 
dachy wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu 
poEaci 30º - 45º, dopuszcza się dachy jednospado-
we w przypadku realizacji zabudowy blipniaczej,

b) budynków gospodarczych, gararowych, usEu-
gowych - dachy wielospadowe, o nachyleniu poEa-
ci 15º - 40º, dopuszcza się dachy jednospadowe o 
nachyleniu do 30º w przypadku lokalizacji budynku 
przy granicy lub w zblireniu do granicy sąsiedniej 
dziaEki;

8) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
a) dla dziaEek z zabudową zagrodową i mieszkal-

no-usEugową ｠ 40% powierzchni dziaEki,
b) dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną ｠ 30% powierzchni dziaEki;
9) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej:
a) dla dziaEek z zabudową zagrodową ｠ 20%;
b) dla dziaEek z zabudową mieszkalno-usEugową 

- 30%,
c) dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną ｠ 50%;
10) ObsEuga komunikacyjna:
a) drogą gminną oznaczoną symbolem KDG(D),
b) drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDW;
11) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od linii rozgraniczającej drogę oznaczoną sym-

bolem KDG(D) ｠ 10 m,
b) od poEudniowej linii rozgraniczającej tereny z 

drogą KDW ｠ 10 m,
c) odpowiednio od wschodniej i zachodniej linii 

rozgraniczającej z drogą KDW ｠ 6 m,
d) min. 7,5 m od osi napowietrznej linii elektro-

energetycznej, z zastrzereniem ustaleG ogólnych;
12) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych:
a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny,
b) 1 miejsce parkingowe na 25 m² powierzchni 

urytkowej obiektu usEugowego;
13) W zagospodarowaniu terenu oznaczonego 

symbolem 12RM,MN obowiązują warunki ustaleG 
ogólnych strefy ochronnej napowietrznej linii elek-
troenergetycznej SN 15kV.

§18. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu zabudowy zagrodowej (oznaczo-
nego w planie symbolem MR), terenu rolnego bez 
prawa zabudowy (oznaczonego w planie symbolem 
RP) i terenu rolnego z dopuszczeniem zabudowy 

(oznaczonego w planie symbolem RPm) ｠ terenu 
planistycznego, poEoronego w obrębie Wolica, ozna-
czonego na zaEączniku graficznym symbolem 13US. 

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1: 

1) Przeznaczenie podstawowe ｠ sport i rekreacja;
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) zieleG izolacyjna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) Budowa boiska sportowego do piEki nornej;
2) Dopuszcza się powiększenie terenu w kierun-

ku poEudniowym i urządzenie boisk do gier zespo-
Eowych;

3) Wyklucza się lokalizację zabudowy, z wyjąt-
kiem obiektów związanych z funkcją terenu (trybu-
ny itp.);

4) Nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony zabu-
dowy mieszkaniowej;

5) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 
czynnej ｠ 10%;

6) ObsEuga komunikacyjna - drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(D) i drogą wewnętrzną ozna-
czoną symbolem KDW;

7) Nieprzekraczalna linia budowy obiektów spor-
towych od linii rozgraniczającej

a) drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG(D) ｠ 
6 m,

b) drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDW 
｠ 4 m;

§19. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na 
wydzieleniu z terenu rolnego bez prawa zabudowy 
(oznaczonego w planie symbolem RP) i terenu rol-
nego z dopuszczeniem zabudowy (oznaczonego w 
planie symbolem RPm) ｠ terenu planistycznego, po-
Eoronego w obrębie Wolica, oznaczonego na zaEącz-
niku graficznym symbolem: 14UC,KS.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1: 

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usEugi komercyjne,
b) obsEuga komunikacji ( parkingi, place, komuni-

kacja wewnętrzna);
2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) usEugi publiczne
b) infrastruktura techniczna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) Budowa parkingów dla obsEugi terenu sportu i 

rekreacji w poEudniowej czę[ci terenu oraz w strefie 
ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycznej 
SN 15 kV;

2) Zabudowa czę[ci terenu obiektami usEugowymi 
lub zespoEem usEug ｠ dopuszcza się usEugi handlu, 
gastronomii, bytowe, a takre kultury (np. [wietlica 
wiejska);

3) Budowa obiektu socjalno-sanitarnego dla obsEu-
gi terenu sportu i rekreacji w budynku wolnostoją-
cym lub w obiektach wymienionych w pkt 2;

4) Maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ II kondy-
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gnacje nadziemne, druga w poddaszu urytkowym 
- do 10 m;

5) Geometria dachu ｠ dach wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci - 30º-45º;

6) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
｠ 30% powierzchni terenu planistycznego;

7) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 
czynnej ｠ 20% powierzchni terenu planistycznego;

8) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogami wewnętrz-
nymi oznaczonymi symbolem KDW;

9) Nieprzekraczalne linie zabudowy:
a) od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 

SN ｠ 7,5 m, z zastrzereniem ustaleG zmiany planu,
b) od wschodniej i poEudniowej linii rozgraniczają-

cej z drogami wewnętrznymi, oznaczonymi symbo-
lem KDW ｠ 6 m;

10) Obowiązują warunki ustaleG ogólnych zmiany 
planu dotyczące:

a) zagospodarowania strefy ochronnej napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej [redniego napięcia SN 
15 kV,

b) wydzielenia terenu na lokalizację stacji transfor-
matorowej 15/04 kV.

§20. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu zabudowy zagrodowej (oznaczo-
nego w planie symbolem MR) ｠ terenu planistyczne-
go, poEoronego w obrębie Wolica, oznaczonego na 
zaEączniku graficznym symbolem: 15UC,KS.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1: 

1) Przeznaczenie podstawowe:
a) usEugi komercyjne,
b) obsEuga komunikacji (parkingi);
2) Przeznaczenie zamienne ｠ zabudowa zagrodo-

wa i mieszkaniowa jednorodzinna;
3) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna,
b) komunikacje wewnętrzna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 
1) W przypadku adaptacji istniejącego przebie-

gu ciągu pieszo-jezdnego, oznaczonego symbolem 
KDX, na wydzielonym terenie ustala się:

a) budowę parkingów,
b) dopuszcza się zabudowę budynkiem usEugo-

wym (usEugi handlu lub inne komercyjne);
2) Maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ I kondy-

gnacja nadziemna;
3) Geometria dachu ｠ dach wielospadowy o sy-

metrycznym nachyleniu poEaci - 30º-40º;
4) Maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

｠ 20% powierzchni terenu;
5) Minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej ｠ 10% powierzchni terenu;
6) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną ozna-

czoną symbolem KDG(D);
7) Nieprzekraczalne linie zabudowy od linii roz-

graniczających drogę gminną (KDG(D) i ciąg pieszo-
jezdny (KDX) ｠ 6 m,

8) Minimalny wskapnik miejsc parkingowych ｠ 1 

miejsce parkingowe na 5 m² powierzchni urytkowej 
usEug;

9) Dopuszcza się lokalizację stacji transformatoro-
wej, z zachowaniem warunków zmiany planu;

10) Dopuszcza się regulację linii rozgraniczających 
terenu poprzez wEączenie ciągu pieszo-jezdnego, 
oznaczonego symbolem KDX i dziaEek w granicach 
terenu 15UC,KS do terenu oznaczonego symbolem 
7RM,MN, warunkowaną zapewnieniem dostępu do 
drogi gminnej, oznaczonej symbolem KDG(D) tere-
nów oznaczonych symbolami 7RM,MN i 8RM,MN;

11) W przypadku regulacji ukEadu geodezyjne-
go, wymienionego w pkt 10, obowiązuje ustalone 
zmianą planu, przeznaczenie zamienne terenu oraz 
nieprzekraczalne linie zabudowy - 10 m od linii roz-
graniczających drogi gminnej, oznaczonej symbolem 
KDG(D); pozostaEe warunki zabudowy, jak dla tere-
nu oznaczonego symbolem 7RM,MN.

§21. 1. Wprowadza się zmianę polegającą na wy-
dzieleniu z terenu zabudowy zagrodowej (oznaczo-
nego w planie symbolem MR) ｠ terenu planistycz-
nego, poEoronego w obrębie Wolica, oznaczonego 
na zaEączniku graficznym symbolem: 16KS/RM,MN.

2. Ustala się przeznaczenie terenu wymienionego 
w ust. 1:

1) Przeznaczenie podstawowe ｠ obsEuga komuni-
kacji (parkingi);

2) Przeznaczenie zamienne - zabudowa zagrodo-
wa i mieszkaniowa jednorodzinna;

3) Przeznaczenie dopuszczalne;
a) infrastruktura techniczna,
b) komunikacja wewnętrzna.
3. Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) W przypadku adaptacji istniejącego przebiegu 

ciągu pieszo-jezdnego, na wydzielonym terenie, 
ustala się budowę parkingu dla obsEugi terenów 
sportu i rekreacji;

2) ObsEuga komunikacyjna ｠ drogą gminną ozna-
czoną symbolem KDG(D);

3) Minimalna liczba miejsc parkingowych ｠ 10.
4) Dopuszcza się regulację linii rozgraniczających 

terenu poprzez wEączenie ciągu pieszo-jezdnego, 
oznaczonego symbolem KDX i dziaEek w terenie 
oznaczonym symbolem 16KS/RM,MN do terenów 
oznaczonych symbolami 6RM,MN i 7RM,MN, wa-
runkowaną zapewnieniem:

a) dostępu do drogi gminnej terenów oznaczonych 
symbolami 6RM,MN i 7RM,MN,

b) dostępu do drogi gminnej dziaEek poEoronych na 
terenie R-ZZ;

5) W przypadku regulacji podziaEu geodezyjnego, 
wymienionego w pkt 4, obowiązuje ustalone zmianą 
planu przeznaczenie zamienne oraz nieprzekraczalne 
linie zabudowy ｠ 10 m od linii rozgraniczającej drogi 
gminnej, oznaczonej symbolem KDG(D); pozostaEe 
warunki odpowiednio dla terenów, do których zo-
staEy wEączone dziaEki z terenu oznaczonego symbo-
lem 16KS/RM,MN.
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DZIAD IV
USTALENIA KOFCOWE

§22. Dla terenów objętych niniejszą zmianą, usta-
la się stawki procentową w wysoko[ci:

- 1% - dla terenów oznaczonych symbolami: UP; 
RM; US; UC, KS; KS/RM,MN; KDG(D); KDW; KDX; 
KX; R; R,ZL; ZL; R-ZZ 

- 10% - dla terenów oznaczonych symbolami: 
RM,MN 

- 30% dla terenów oznaczonych symbolami UC 
sEurące naliczeniu jednorazowej opEaty na rzecz 

gminy, z tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci, 
będącego skutkiem uchwalenia zmiany planu, w 
przypadku zbycia nieruchomo[ci w terminie 5 lat od 
dnia, w którym zmiana planu staEa się obowiązują-
ca. 

§23. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy, 
tracą warno[ć ustalenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Karczmiska, z 
pópniejszymi zmianami, w granicach terenu objęte-
go zmianą planu. 

§24. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy. 

§25. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§26. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego. 

 
Przewodniczący Rady Gminy

Jacek Bojarski
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr V/29/11

Rady Gminy Karczmiska
z dnia 24 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyEoronego do publicznego wglądu projek-
tu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karczmiska

Do projektu zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Karczmiska, wy-
Eoronego do publicznego wglądu w terminie od 30 

grudnia 2010r. do 28 stycznia 2011r. i następnie, 
w terminie wyznaczonym do wnoszenia uwag tj. do 
dnia 18 lutego 2011r. - nie wniesiono uwag.



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 82 ｠ 7641 ｠ Poz. 1557

ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr V/29/11

Rady Gminy Karczmiska
z dnia 24 marca 2011 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Karczmiska, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 

wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Opracowana zmiana miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Karczmiska, obej-
mująca teren poEorony w obrębach GEusko MaEe, 
Wolica i Kolonia Wolica, umorliwi realizację inwe-
stycji na terenach przeznaczonych pod rórne formy 
zainwestowania takie jak: zabudowa zagrodowa, 
mieszkaniowa jednorodzinna, usEugi sportu itd. oraz 
dokonanie regulacji lokalnego ukEadu komunikacyj-
nego. 

Finansowanie realizacji zadaG inwestycji infra-
struktury technicznej, które nalerą do zadaG wEa-

snych gminy dotyczy wydzielenia, wykupu terenu i 
budowy drogi gminnej, wraz z towarzyszącą infra-
strukturą techniczną. 

Finansowanie inwestycji będzie ze [rodków wEa-
snych gminy (uzalernione jest od zdolno[ci finan-
sowej gminy w poszczególnych latach i będzie 
okre[lone w planach inwestycyjnych, stanowiących 
zaEączniki do uchwaE budretowych w kolejnych 
okresach czasowych), [rodków pozyskanych z do-
tacji unijnych i innych.


