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2) Opłatę oblicza się co miesiąc, jako iloczyn liczby godzin 
korzystania ze świadczeń oraz stawki określonej w ust. 
1.

3) Szczegółowe zasady korzystania z przedszkola, 
oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole 
podstawowej lub w innej formie wychowania 
przedszkolnego oraz wnoszenia opłat za realizowane 
przez przedszkole, oddział przedszkolny zorganizowany 
w szkole podstawowej lub inną formę wychowania 
przedszkolnego świadczenia, określa umowa 
cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem 
przedszkola lub szkoły a rodzicami (opiekunami 
prawnymi).

§ 3 .1) Ustala się 50% ulgę w opłacie, o której mowa w 
§ 2:
1) dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytu-

acji materialno - bytowej, których dochód netto na 
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium docho-
dowego wynikającego z ustawy z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r. 
Nr 139 poz. 992 z późn. zm.) i którym przysługuje 
uprawnienie do zasiłku rodzinnego,

2) dla drugiego i kolejnych dzieci uczęszczających do 
przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizo-
wanego w szkole podstawowej lub w innej formie 
wychowania przedszkolnego z rodzin nie spełnia-
jących kryterium, o którym mowa w pkt 1,

3) dla dzieci z rodzin zastępczych.
2) Zwolnieniu z wnoszenia opłaty, o której mowa w § 2 

podlegają:

1) dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji 
materialno - bytowej, których dochód netto na 
osobę w rodzinie nie przekracza kryterium docho-
dowego wynikającego z ustawy z dnia 12 marca 
2004r.o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175 
poz. 1362 z późn. zm.) i którym Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Szemudzie pokrywa koszty 
wyżywienia dziecka w przedszkolu, oddziale przed-
szkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej 
lub innej formie wychowania przedszkolnego.

2) dzieci z orzeczeniem do kształcenia specjalnego.
3) . W szczególnych przypadkach Wójt Gminy Szemud 

może obniżyć opłatę lub zwolnić z jej wnoszenia.
4) W przypadku dzieci nie będących mieszkańcami 

Gminy Szemud, a uczęszczających do przedszko-
la, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w 
szkole podstawowej lub w innej formie wychowa-
nia przedszkolnego, prowadzonych przez Gminę 
Szemud, nie stosuje się ust. 1 – 3.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Szemud.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

 Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Lasowski
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 UCHWAŁA Nr 64/VII/2011

Rada Gminy Trąbki Wielkie

 z dnia 15 lipca 2011 r.

 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kaczki na terenie 

Gminy Trąbki Wielkie.

  Na podstawie: art. 20 w związku z art. 14 ust. 8, art. 
15, art. 16 ust. 1, art. 17, art. 29 i art. 34 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003r. w sprawie wymaganego zakresu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
(Dz. U. Nr164, poz. 1587) i art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust. 
1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.). - w wyko-
naniu uchwały nr 99/XI/2008 z dnia 22 grudnia 2008 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu 
geodezyjnego Kaczki na terenie Gminy Trąbki Wielkie.

Rozdział 1

Przepisy ogólne.

§ 1

1. Po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwa-
runkowań i kierunków zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Trąbki Wielkie” uchwala się miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego. Powierzchnia 

opracowania wynosi ok. 240 ha.
2. Granice planu stanowią granice obrębu geodezyjnego 

Kaczki z wyłączeniem obszarów objętych planami miej-
scowymi sporządzonymi po dniu 1 stycznia 1995r:
1) uchwała nr 14/III/2004 z dnia 30.03.2004 Rady Gminy 

w Trąbkach Wielkich w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dział-
ki nr 35 wieś Kaczki gmina Trąbki Wielkie;

2) uchwała nr 15/III/2004 z dnia 30.03.2004 Rady Gminy 
w Trąbkach Wielkich w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dział-
ki nr 74/1 wieś Kaczki gmina Trąbki Wielkie;

3) uchwała nr 16/III/2004 z dnia 30.03.2004 Rady Gminy 
w Trąbkach Wielkich w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dział-
ki nr 74/3 wieś Kaczki gmina Trąbki Wielkie;

4) uchwała nr 73/IV/2004 z dnia 29.06.2004 Rady Gminy 
w Trąbkach Wielkich w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dział-
ki nr 19/1 wieś Kaczki gmina Trąbki Wielkie;

5) uchwała nr 76/XI/2006 z dnia 26.10.2006 Rady Gminy 
w Trąbkach Wielkich w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na 
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terenie wsi Kaczki i Trąbki Małe gmina Trąbki Wiel-
kie;

6) uchwała nr 746/VI/2007 z dnia 10.07.2007 Rady Gminy 
w Trąbkach Wielkich w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru na 
terenie wsi Kaczki gmina Trąbki Wielkie.

3. Ustalenia planu są zgodne ze „Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Trąbki Wielkie”.

§ 2

1. Integralną częścią uchwały jest:
1) załącznik nr 1 do uchwały zawierający rysunek planu 

w skali 1:2000, którą zastosowano z uwagi na znaczną 
powierzchnię obszaru opracowania;

2) załącznik nr 2 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu;

3) załącznik nr 3 do uchwały zawierający rozstrzygnięcie 
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowa-
nia, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

2. Część tekstowa uchwały składa się z następujących 
rozdziałów:
1) Rozdział 1 – Przepisy ogólne;
2) Rozdział 2 – Ustalenia ogólne dotyczące całego te-

renu;
3) Rozdział 3 – Ustalenia szczegółowe dla terenów 

elementarnych
4) Rozdział 4 – Ustalenia dla terenów systemu komu-

nikacyjnego;
5) Rozdział 5 – Ochrona gruntów rolnych i leśnych;
6) Rozdział 6 – Przepisy końcowe.

§ 3

  Na terenie objętym planem obowiązują następujące 
definicje terminów użytych w planie:

1) budynki zamieszkania zbiorowego – rozumie się 
przez to budynki przeznaczone do okresowego lub 
stałego pobytu ludzi:

2) dostęp ogólny (teren, obiekt ogólnodostępny) – na-
leży przez to rozumieć dostęp do terenu (obiektu) nie 
limitowany żadnymi ograniczeniami podmiotowymi 
ani przedmiotowymi, w szczególności ogrodzeniami, 
biletami wstępu, porą doby;

3) front działki – należy przez to rozumieć część działki 
budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa 
się główny wjazd lub wejście na działkę;

4) funkcje mieszkaniowe (zabudowa mieszkaniowa) – 
należy przez to rozumieć:
a) budynki jednorodzinne,
b) budynki wielorodzinne,
c) budynki zamieszkania zbiorowego, o których 

mowa w pkt 1, lit. a), zaspokajające specyficzne 
potrzeby mieszkaniowe,

 - wraz z przeznaczonymi dla potrzeb mieszkających w 
nich rodzin: urządzeniami budowlanymi, ogrodami, 
miejscami postojowymi, garażami oraz obiektami 
małej architektury;

5) funkcje przemysłowe – rozumie się przez to wszelką 
działalność polegającą na wytwórczości i składowa-
niu, obejmującą zakłady przemysłowe, urządzenia 
produkcji budowlanej, centra technologiczne, centra 
logistyczne, bazy transportowe, składy, magazyny, 
hurtownie, rzemiosło o charakterze produkcyjnym 
i inna działalność komercyjna na zbliżonej zasadzie 
do wymienionych powyżej;

6) funkcje usługowe – należy przez to rozumieć tereny 

przeznaczone dla:
a) usług publicznych – jak: administracja publiczna, 

wymiar sprawiedliwości, kultury, kultu religijne-
go, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, opieki 
zdrowotnej, opieki społecznej i socjalnej, porządku 
publicznego, ochrony przeciwpożarowej, rekreacji 
i kultury fizycznej, sportu (za wyjątkiem sportu 
wyczynowego),

b) usług komercyjnych – jak: handel, gastrono-
mia, turystyka, obsługa łączności w transporcie 
kolejowym, lotniczym, morskim lub wodnym 
śródlądowym, świadczenia usług pocztowych lub 
telekomunikacyjnych, obsługa bankowa, usługi fi-
nansowe, centra konferencyjne i wystawiennicze, 
działalność gospodarcza związana z wykonywa-
niem wolnych zawodów,

c) rzemiosła usługowego – jak (np. szewc, krawiec, 
fryzjer, zakład naprawy sprzętu); oraz innej dzia-
łalności na zbliżonej zasadzie do wymienionych 
powyżej niepowodującej przekroczeń wartości 
normatywnych zanieczyszczeń powietrza i po-
ziomu dźwięku w środowisku dla zabudowy 
mieszkaniowej, jak również powstawania odorów 
i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń;

7) linia zabudowy nieprzekraczalna – rozumie się przez 
to linię, poza którą wyklucza się lokalizację zewnętrz-
nej ściany budynku, przy czym zewnętrznej ściany 
budynku nie stanowią: w kondygnacji parteru: ganki 
wejściowe, wiatrołapy, schody i pochylnie wejściowe 
do budynku, w wyższych kondygnacjach: wykusze, 
loggie, balkony i inne podobne elementy bryły 
budynku; nieprzekraczalna linia zabudowy dotyczy 
również budowli, takich jak: wiaty, wolnostojące 
urządzenia reklamowe.

8) obsługa komunikacji – rozumie się przez to: parkingi 
dla samochodów ciężarowych, stacja paliw, myjnia, 
serwis samochodowy, diagnostyka, zakłady obsługi 
samochodów, warsztaty samochodowe, lakiernie, 
myjnie, zespoły garażowe itp. na zasadzie analogii do 
działalności wymienionych powyżej lub o zbliżonym 
stopniu uciążliwości;

9) nośnik reklamowy – rozumie się przez to nośnik in-
formacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie 
wraz z elementami konstrukcyjnymi zamocowania-
mi, umieszczony w polu widzenia użytkowników 
drogi, nie będący znakiem w rozumieniu przepisów 
o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o 
obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez 
gminę;
a) reklama wolnostojąca – należy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do ekspozycji 
reklam, napisów i elementów dekoracyjnych, także 
obiekt budowlany sam będący reklamą;

b) reklama wbudowana – należy przez to rozumieć 
miejsce lub element, nieprzewidziany pierwot-
nie, umieszczony na obiekcie budowlanym, 
wykorzystywany do ekspozycji reklam, napisów 
i elementów dekoracyjnych. Szyld o powierzchni 
do 0,3 m2 nie jest reklamą wbudowaną;

10) teren elementarny – rozumie się przez to fragment 
obszaru gminy/miejscowości wydzielony na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi, dla którego 
sformułowane są ustalenia szczegółowe planu;

11) tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to 
rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do cza-
sowego użytkowania w okresie krótszym od jego 
trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budow-
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lany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, 
kioski, pawilony sprzedaży i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

12) wartościowy drzewostan – należy przez to rozumieć 
pojedyncze drzewa lub ich grupy spełniające jedną 
z poniższych cech:
a) zadrzewienia na terenie o powierzchni min. 0,05 

ha oraz aleje (poza lasami i parkami),
b) drzewa i krzewy objęte ochroną na postawie 

ustawy o ochronie przyrody,
c) drzewa i krzewy, na usuniecie których zezwolenie 

wydaje odpowiedni organ,
d) drzewa i krzewy, za usuniecie których pobierana 

jest prawem przewidziana opłata;
13) wysokość zabudowy – należy przez to rozumieć 

wysokość budynku mierzoną od poziomu posado-
wienia posadzki parteru budynku do najwyższego 
punktu dachu (z wyłączeniem komina);

14) zagospodarowanie tymczasowe – należy przez to 
rozumieć sposób wykorzystania i urządzenia terenu, 
a także sposób użytkowania obiektu, dopuszczone 
na czas określony tj. do czasu ich zagospodaro-
wania zgodnie z planem. Zasady tymczasowego 
zagospodarowania określają ustalenia planu;

§ 4

1. Obszar objęty planem dzieli się na tereny elementarne, 
czyli wyróżnione na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi tereny o różnym przeznaczeniu. Podział obszaru 
objętego planem na tereny elementarne jest spójny 
i rozłączny, co oznacza, że wszystkie części obszaru 
objętego planem należą do któregoś z terenów ele-
mentarnych i żadna część nie należy równocześnie do 
dwóch terenów elementarnych.

2. Każdy teren elementarny jest oznaczony w tekście i na 
rysunku planu numerem, gdzie określa się:
1) kolejny numer terenu elementarnego;
2) przeznaczenia terenu poprzez symbol literowy prze-

znaczenia terenu.
3. Liniami rozgraniczającymi wewnętrznego podziału 

wyróżnia się w planie wydzielenia wewnętrzne, tj. 
fragmenty terenu elementarnego, dla których sformu-
łowano dodatkowe ustalenia szczegółowe dotyczące 
zasad zagospodarowania lub określono ściśle ustalony 
sposób użytkowania i zagospodarowania. Podział tere-
nu elementarnego na wydzielenia wewnętrzne nie jest 
spójny ani rozłączny: mogą istnieć fragmenty terenu 
nienależące do żadnego z wydzieleń wewnętrznych, 
mogą też istnieć fragmenty terenu należące równocze-
śnie do dwu i więcej wydzieleń wewnętrznych.

4. Każdy teren wydzielenia wewnętrznego wyróżniony na 
rysunku planu liniami rozgraniczającymi wewnętrznego 
podziału oznaczony jest w tekście i na rysunku planu 
numerem, na który składa się:
1) numer terenu elementarnego, w którym teren wy-

dzielenia wewnętrznego jest położony;
2) numer ustalenia szczegółowego obowiązującego 

wyłącznie, na tym terenie;
3) kolejny numer wydzielania wewnętrznego;
4) przeznaczenie terenu wydzielania wewnętrznego (w 

zależności od potrzeb).

§ 5

1. Plan zawiera dwuszczeblowy układ ustaleń – ustalenia 
ogólne obowiązujące na całym obszarze planu oraz 
ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
elementarnych. Dla każdego terenu elementarnego 

obowiązują równocześnie ustalenia ogólne i ustalenia 
szczegółowe.

2. Dla terenów elementarnych, za wyjątkiem terenów 
układu komunikacyjnego, wydzielonych liniami rozgra-
niczającymi w planie określa się:
1) przeznaczenie terenu;
2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-

go;
3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej;
5) ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych;
6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu;
7) sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów 

podlegających ochronie, ustalonych na podstawie 
odrębnych przepisów;

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości

9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy

10) ustalenia dla systemów komunikacji, zasady ich 
modernizacji i rozbudowy, obsługa komunikacyjna 
terenu;

11) ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 
zasady ich modernizacji i rozbudowy;

12) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i użytkowania terenów;

13) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty, o 
której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty 
planistycznej).

3. Dla terenów układu komunikacyjnego, ustalenia mają 
jednolity układ formalny i zawierają:
1) przeznaczenie terenu;
2) parametry, wyposażenie, dostępność;
3) zasady kształtowania przestrzeni publicznych;
4) sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu;
5) inne ustalenia;
6) stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty, o 

której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (tzw. opłaty pla-
nistycznej).

§ 6

1. Rysunek planu, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały, 
zawiera następujące oznaczenia:
1) granica obszaru objętego opracowaniem miejsco-

wego planu zagospodarowania przestrzennego;
2) linie rozgraniczające tereny elementarne (tereny o 

różnym przeznaczeniu);
3) linie rozgraniczające tereny wydzieleń wewnętrznych 

(tereny o różnych zasadach zagospodarowania);
4) oznaczenie terenów:

a) sposób oznaczenia terenu elementarnego,
b) sposób oznaczenia terenu wydzielenia wewnętrz-

nego;
5) oznaczenie przeznaczenia terenów:

a) MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

b) MU - tereny zabudowy mieszkaniowo usługo-
wej,

c) UK - tereny usług kultu,
d) UP - tereny usług publicznych,
e) US– tereny usług sportu i rekreacji,
f) PU – tereny funkcji przemysłowych i usługo-
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wych,
g) R - tereny rolnicze,
h) ZL - lasy,
i)  ZP - tereny zieleni urządzonej,
j)  WS – tereny wód powierzchniowych;

6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
  a) Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 111,
  b) Dolina Kłodawy NATURA 2000 PLH 220007,
  c) szpalery drzew,
  d) tereny powierzchni biologicznie czynnych;
7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej:
  a) budynki w gminnej ewidencji zabytków,

b) zespoły w gminnej ewidencji zabytków,
c) obiekty objęte ochroną,
d) chroniony zespół parkowy,

  e) teren dawnego cmentarza ewangelickiego;
8) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu:
  a) oznaczenie nieprzekraczalnej linii zabudowy,
9) tereny lub obiekty podlegające ochronie, ustalone 

na podstawie odrębnych przepisów
  a) udokumentowane złoża kruszywa;
10) szczególne warunki zagospodarowania terenów 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:
a) strefa ograniczeń dla lokalizacji zagospodarowa-

nia w sąsiedztwie linii energetycznej 15 kV,
11) ustalenia dla systemu komunikacji, w tym:

a) tereny dróg publicznych, z oznaczeniem na ry-
sunku planu dróg i ulic wg klas technicznych:

  KD.Z – droga klasy Z – zbiorcza,
  KD.L – droga klasy L – lokalna,
  KD.D – droga klasy D – dojazdowa,

    b) inne tereny obsługi komunikacyjnej, jak:
  KDW – ciągi pieszo jezdne, dojazdy stanowiące 

drogi wewnętrzne,
  CP- ciąg pieszy;

13) ustalenia dla systemów infrastruktury technicz-
nej:
a) tereny dla obiektów i urządzeń infrastruktury 

technicznej:
  Ks –tereny przepompowni ścieków,
  E – tereny urządzeń zaopatrzenia w energię 

elektryczną – stacje transformatorowe,
    b) sieci infrastruktury technicznej:
      linia elektroenergetyczna 15 kV.

2. Przebieg linii rozgraniczających dla celów opracowań 
geodezyjnych należy określać zgodnie z przebiegiem 
istniejących granic działek. W przypadku przebiegu linii 
rozgraniczających nie po istniejących granicach działek, 
należy go określać poprzez odczyt graficzny osi linii z 
rysunku planu.

Rozdział 2

Ustalenia ogólne dotyczące całego terenu.

§ 7

  Przeznaczenie terenu

1. Dla całego terenu objętego planem wyklucza się lo-
kalizację obiektów wielkopowierzchniowych powyżej 
2000m².

2. Na terenach rolniczych oznaczonych na rysunku planu 
jako R/ZL dopuszcza się zalesienia użytków rolnych.

§ 8

  Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

1. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego w celu kształtowania właściwych 
warunków krajobrazu obowiązuje kształtowanie prze-
strzeni uwzględniające:
1) w zakresie dostosowania form zabudowy do istnieją-

cego zagospodarowania oraz w zakresie kolorystyki 
na terenach o przeznaczeniu ustalonym w planie 
jako MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, MU – tereny zabudowy mieszkaniowej i 
usługowej oraz budynków mieszkalnych w zabudo-
wie zagrodowej, ustala się:
a) wykończenie elewacji z materiałów o charakterze 

mineralnym lub naturalnym, np. tynk, cegła, 
drewno, kamień, wyklucza się stosowanie rażąco 
jaskrawych kolorów;

b) ujednoliconą kolorystykę pokrycia dachów ograni-
czona do tonacji naturalnej dachówki ceramicznej, 
brązów, szarości i czerni;

2) dla ogrodzeń, ustala się:
a) ogrodzenie działki nie może przekraczać granicy 

działki oraz linii rozgraniczającej drogi ustalonej 
w planie;

b) na terenach przeznaczonych w planie dla funkcji 
mieszkaniowych lub mieszkaniowo usługowych:
— wymaga się ogrodzeń ażurowych co najmniej 

powyżej 0,6 m od poziomu terenu,
— łączna powierzchnia prześwitów powinna wy-

nosić co najmniej 50% powierzchni ażurowej 
części ogrodzenia między słupami,

— wyklucza się stosowanie ogrodzeń prefabryko-
wanych i pełnych betonowych.

§ 9

  Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

1. Północna część wsi Kaczki znajduje się w granicach 
Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 111 
Subniecka Gdańska. Wody podziemne i obszary ich 
zasilania podlegają ochronie zgodnie z obowiązującymi 
aktami prawnymi. Na terenie planu:
1) wyklucza się lokalizacje inwestycji mogących mieć 

szkodliwy wpływ na zasoby wód podziemnych;
2) postuluję się kanalizacji terenów projektowanej 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej z uwagi na 
potencjalną możliwość przeniknięcia zanieczyszczeń 
z powierzchni terenu i płytkich wód gruntowych.

2. Fragment terenu objętego planem wzdłuż północnej 
granicy znajduje się w obszarze Dolina Kłodawy NA-
TURA 2000 PLH 220007. Specjalny obszar ochrony 
siedlisk Dolina Kłodawy w ramach sieci Natura 2000. Na 
obszarze Natura 2000 obowiązują ograniczenia zgodne 
z przepisami Ustawy o ochronie przyrody.

3. Dla przedsięwzięć lokalizowanych na terenie objętym 
planem ustala się:
1) na całym terenie objętym planem wyklucza się loka-

lizację działalności:
a) mogących spowodować zanieczyszczenie środo-

wiska, tj emisję, która jest szkodliwa dla zdrowia 
ludzi lub stanu środowiska, powoduje szkodę 
w dobrach materialnych lub koliduje z innymi, 
uzasadnionymi sposobami korzystania ze środo-
wiska,

b) wymagających instalacji mogących powodować 
przekroczenia standardów jakości środowiska,
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c) związanych ze stosowaniem substancji stanowią-
cych szczególne zagrożenie dla środowiska,

d) w przypadku awarii powodujących zagrożenie dla 
życia i zdrowia ludzi,

e) działalności związanych ze zbiórką i przetwarza-
niem surowców wtórnych i odpadów;

2) zasięg uciążliwości dla środowiska działalności go-
spodarczej, prowadzonej na danym terenie, winien 
być bezwzględnie ograniczony do granic obszaru, do 
którego inwestor posiada tytuł prawny, a znajdujące 
się w nim pomieszczenia przeznaczone na pobyt 
ludzi, winny być wyposażone w środki techniczne 
ochrony przed tymi uciążliwościami;

3) stosowanie rozwiązań technicznych technologicznych 
i organizacyjnych gwarantujących zabezpieczenie 
przed zanieczyszczeniem warstwy wodonośnej.

4. Na granicach funkcji chronionych muszą być spełnione 
wszystkie określone przepisami normy. Zastosowane 
rozwiązania projektowo budowlane muszą zapewniać 
na granicy funkcji mieszkaniowych warunki akustyczne 
zgodne z obowiązującymi przepisami.

5. Dla inwestycji na terenach o spadkach powyżej 12% 
oraz innych zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
należy ustalić kategorie geotechniczną warunków po-
sadowienia obiektów budowlanych w dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej opracowanej na podstawie 
przepisów odrębnych.

§ 10

  Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej.

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 
wpisane do rejestru zabytków województwa pomor-
skiego.

2. Ochronie konserwatorskiej podlegają oznaczone na 
rysunku planu budynki, obiekty i zespoły zabytkowe, 
znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków:
1) zespół dworsko-parkowy z XIX-XX w. - ul. 

Gdańska 7,
2) dwór z 2 poł. XIX w. - ul. Gdańska 7,
3) park z XIX-XX w. - ul. Gdańska 7,
4) zespół zagrody z pocz. XX w. - ul. Gdańska 1(d.16),
5) budynek mieszkalny z pocz. XX w. - ul. Gdańska 1,
6) budynek gospodarczy z pocz.  XX w. -  ul . 

Gdańska 1,
7) zespół zagrody z XIX/XX w. - ul. Gdańska 3(d.15),
8) budynek mieszkalny z XIX/XX w. - ul. Gdańska 3 

(d.15),
9) budynek gospodarczy z XIX/XX w. - ul. Gdańska 3 

(d.15),
10) budynek mieszkalny z XIX/XX w. - ul. Gdańska 9,
11) budynek mieszkalny z k. XIX w. - ul. Gdańska 17,
12) budynek mieszkalny z pocz. XX w. - ul. Gdańska 

29,
13) d. szkoła z 1914 r. - ul. Parkowa (d. 17),
14) bud. gosp. d. szkoły z pocz. XX w. - ul. Parkowa 

(d. 17),
15) transformator z pocz. XX w. - ul. Parkowa,
16) budynek mieszkalny z l. 20-30-te XX w. - ul. Space-

rowa 6,
17) cmentarz poewangelicki z 2 poł. XIX w. - ul. Space-

rowa.
3. Ustala się następujące zakres ochrony dla obiektów 

znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków:
1) w zakresie historycznych cech: bryły, kształtu dachu, 

formy architektonicznej, dyspozycji ścian, detalu 
architektonicznego (w tym wielkości i kształtu okien 

oraz podziałów stolarki okiennej), kolorystyki i stoso-
wanych materiałów budowlanych, wszelkie działania 
dotyczące chronionych cech zabytkowej zabudowy 
wymagają uzgodnienia z właściwym terenowo 
konserwatorem zabytków, zgodnie z przepisami 
odrębnymi;

2) dopuszcza się: remonty, przystosowanie ich do 
współczesnych wymogów technicznych i funkcjo-
nalnych oraz działania wymagające pozwolenia na 
budowę po uzgodnieniu w/w działań z właściwym 
terenowo konserwatorem zabytków;

3) zakaz lokalizacji reklam wbudowanych.
4. Ustala się następujące formy ochrony na obszarach 

zabytkowych zespołów dworskich i dworsko parko-
wych:
1) nakaz dostosowania nowej zabudowy do historycz-

nej kompozycji przestrzennej w zakresie jej lokaliza-
cji, skali i bryły oraz nawiązania form współczesnych 
do regionalnej tradycji architektonicznej;

2) dopuszcza się adaptację obiektów zabytkowych dla 
nowych celów pod warunkiem zachowania formy,

3) nakaz ochrony obiektów małej architektury związa-
nych z kompozycją zespołów i obiektów zabytkowych 
(ogrodzenia, słupki graniczne, kapliczki itp.),

4) na terenie chronionych zespołów parkowych oznaczo-
nych na rysunku planu ochronie podlega istniejącej 
zieleni zabytkowej, ustala się: utrzymanie starodrze-
wu, odtworzenie oraz rekonstrukcja historycznego 
układu kompozycyjnego,

5) nakaz nawiązania przy przebudowach układów ko-
munikacyjnych do historycznego rozplanowania ulic 
i placów oraz nawierzchni,

6) nakaz utrzymania w niezmienionym kształcie cieków 
wodnych i stawów,

7) zakaz niszczenia, elementów naturalnych w tym 
rzeźby terenu, sieci wodnej.

5. Dla wyróżnionych w planie obiektów objętych ochroną, 
o wartościach historyczno-kulturowych współtworzą-
cych klimat i charakter zabudowy w historycznych ze-
społach ruralistycznych, ustala się następujące zasady 
ochrony:
a) utrzymanie historycznej kompozycji z dostosowa-

niem elementów nowych do kompozycji istnieją-
cej,

b) zachowanie kubatury, geometrii dachów i otworów 
okiennych,

c) wymiana stolarki okiennej jest możliwa pod warun-
kiem zachowania kompozycji elewacji widocznych 
od strony ogólnodostępnych przestrzeni,

d) dopuszcza się lokalizację szyldów, usytuowanych bez 
naruszenia zabytkowego wystroju elewacji,

e) obiekty wyznaczające tradycje budowlane, do któ-
rych charakterem i proporcjami winna nawiązywać 
nowa zabudowa.

6. Na terenie objętym planem nie występują dobra kultury 
współczesnej.

§ 11

  Ustalenia dotyczące przestrzeni publicznych

  Obowiązuje zagospodarowanie bez barier architekto-
nicznych dla niepełnosprawnych:

a) w ciągach komunikacyjnych należących zarówno do 
głównego układu drogowego jak i do wewnętrznego 
układu drogowego,

b) na terenach o ustalonym dostępie ogólnym lub pu-
blicznym.
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§ 12

  Sposoby zagospodarowania terenów 

lub obiektów podlegających ochronie na podstawie 

przepisów odrębnych

1. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty 
podlegające ochronie, ustalone na podstawie przepisów 
odrębnych.

2. Na obszarze objętym planem występuje się udokumen-
towane złoże kopalin.

3. Dopuszcza się powierzchniową eksploatację kopalin na 
warunkach określonych w koncesji, jako zagospodaro-
wanie tymczasowe:
a) w granicach terenu elementarnego 21.R/ZL w obsza-

rze złoża oznaczone na rysunku planu,
b) zasady oraz warunki na jakich dopuszcza się eksplo-

atację kopalin określają ustalenia szczegółowe.
4. Obowiązuje rekultywacja istniejących terenów zdegra-

dowanych po wyrobiskowych w kierunku zgodnym z 
ustaleniami szczegółowymi dla terenu elementarnego 
oraz na podstawie przepisów odrębnych.

5. Na terenie objętym planem nie występują: tereny nara-
żone na niebezpieczeństwo powodzi, obszary narażone 
na niebezpieczeństwo osuwania się mas ziemnych.

6. Dla inwestycji na terenach o spadkach powyżej 12% 
oraz innych zagrożonych ruchami masowymi ziemi 
należy ustalić kategorie geotechniczną warunków po-
sadowienia obiektów budowlanych w dokumentacji 
geologiczno-inżynierskiej opracowanej na podstawie 
przepisów odrębnych.

7. Na terenie planu wyznaczono rezerwę terenową pod 
przebieg drogi gminnej, oznaczoną symbolem na ry-
sunku planu, na którym obowiązuje zakaz zabudowy.

§ 13

  Scalanie i podział nieruchomości

  Na terenie objętym planem nie ustala się granic terenów 
objętych scalaniem i podziałem nieruchomości.

§ 14

  Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu

1. Ustalenia dotyczące podziałów geodezyjnych ustala 
się:
1) obowiązuje zakaz wydzielania jako odrębnych działek, 

terenów pod budynkami po obrysie tych budynków, 
bez wydzielenia terenu przynależnego, niezbędnego 
do racjonalnego korzystania z budynku;

2) obowiązuje zakaz dokonywania podziałów i wydziela-
nia nowych działek wynikających z potrzeb lokalizacji 
tymczasowych obiektów budowlanych;

3) dla urządzeń infrastruktury technicznej dopuszcza 
się wydzielenie działek o powierzchni wynikającej z 
potrzeb tj. mniejszych, niż wynika to z ustaleń szcze-
gółowych na danym terenie;

4) dopuszcza się wydzielanie działek na potrzeby 
polepszenia warunków zagospodarowania działki 
sąsiedniej o powierzchni mniejszej niż powierzch-
nia minimalna działki ustalona dla podstawowego 
przeznaczenia terenu elementarnego w ustaleniach 
szczegółowych.

2. Ustalenia dotyczące istniejącego zagospodarowania:
1) zainwestowanie i użytkowanie istniejące w dniu wej-

ścia w życie niniejszego planu uznaje się za zgodne 
z planem, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią 

inaczej;
2) niezgodne z ustaleniami planu istniejące budynki 

mogą być poddawane remontom i przebudowie bez 
prawa powiększania kubatury budynku.

3. Dopuszcza się zmniejszenie minimalnej wielkości działki 
o maksymalnie 10% w stosunku do określonej wielkości 
w ustaleniach szczegółowych.

4. Wyklucza się lokalizację budowli o wysokości przekra-
czającej 100m.

5. Na terenie objętym planem znajduje się linia średniego 
napięcia, w sąsiedztwie linii energetycznych obowiązują 
ograniczenia dla wysokości zagospodarowania i lokali-
zacji obiektów na stały pobyt ludzi:

6. obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie 
lasów, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
nieprzekraczalne linie zabudowy od lasów wynoszą 
minimum 12m.

7. Wszelkie projekty lokalizacji obiektów i urządzeń w są-
siedztwie pasa drogowego dróg powiatowych nr 10356 
(Rusocin – Kaczki), 10357 (Trąbki W. – Kaczki) wymagają 
uzgodnienia z zarządcą drogi.

8. Dla całego terenu objętego planem, jeżeli ustalenia 
szczegółowe nie stanowią inaczej dopuszcza się pod-
piwniczenie budynków - maksymalnie jedna kondygna-
cja podziemną.

9. Dopuszcza się procesy scalania działek, w szczególności 
gdy wielkość działki uniemożliwia jej wykorzystanie dla 
określonych w planie celów i zadań.

§ 15

  Ustalenia dla systemów komunikacji, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Poszczególne tereny elementarne obsługiwane są przez 
drogi publiczne i drogi wewnętrzne oznaczone na ry-
sunku planu. Zasady obsługi komunikacyjnej poszcze-
gólnych terenów elementarnych zawierają ustalenia 
szczegółowe dla tych terenów.

2. Układ dróg publicznych o znaczeniu ponadlokalnym 
tworzą drogi:
1) droga klasy „Z” – zbiorcza droga powiatowa nr 10356 

relacji Rusocin – Kaczki, oznaczona na rysunku planu 
jako 01.KD.Z;

2) droga klasy „Z” – zbiorcza droga powiatowa nr 10357 
relacji Trąbki W. – Kaczki oznaczona na rysunku planu 
jako 02.KD.Z;

3. Układ dróg publicznych o znaczeniu lokalnym tworzą 
pozostałe drogi i ulice gminne:
1) droga klasy „L” – lokalna droga oznaczona na rysun-

ku planu jako 03.KD.L.
2) ulica klasy D – dojazdowe: 04.KD.D, 05.KD.D, 06.KD.D, 

07.KD.D, 08.KD.D, 09.KD.D, 10.KD.D;
3) do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne 

drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady 
Gminy.

4. Wewnętrzny układ komunikacyjny tworzą dojazdy, 
ciągi pieszo jezdne i ciągi piesze oznaczone na rysunku 
planu.

5. Dla komunikacji rowerowej ustala się: w zależności od 
potrzeb mieszkańców gminy dopuszcza się lokalizację 
innych tras rowerowych:
a) w liniach rozgraniczających dróg, ulic, dojazdów i 

ciągów pieszych po uzgodnieniu projektowanego 
przebiegu z odpowiednim zarządcą terenu,

b) na terenach wynikających z lokalizacji uzgodnionych 
na etapie projektowania.

6. Ogólne zasady dotyczące zapewnienia miejsc parkin-
gowych:
1) ustala się minimalne wskaźniki zaspokojenia potrzeb 
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parkingowych:
a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej co 

najmniej 2 stanowiska postojowe na jeden budy-
nek mieszkalny,

b) dla innych funkcji: nie mniej niż 1 miejsce na 40m² 
powierzchni użytkowej obiektu;

2) obowiązuje zaspokojenie potrzeb parkingowych w 
granicach działki lub posesji przynależnej do budyn-
ku, o ile ustalenia szczegółowe dla poszczególnych 
terenów elementarnych nie stanowią inaczej;

3) tymczasowe obiekty budowlane o funkcjach wywo-
łujących potrzeby parkingowe, a w szczególności 
obiekty o funkcjach usługowych, podlegają powyż-
szym wymogom;

4) lokalizacja nowych obiektów o funkcjach określonych 
w ustaleniach szczegółowych dla terenów elemen-
tarnych jako podstawowe przeznaczenie terenu, 
a także zmiana sposobu użytkowania istniejących 
lokali i budynków, wymaga zaspokojenia potrzeb 
parkingowych zgodnie z zasadami ustalonymi w 
niniejszym ustępie;

5) nie ogranicza się możliwości realizowania miejsc 
postojowych dla samochodów osobowych w liniach 
rozgraniczających ulic.

7. Dopuszcza się wydzielenie nowych dróg i dojazdów na 
następujących zasadach:
a) dla obsługi co najmniej trzech działek budowlanych 

szerokość minimum 8m w liniach rozgraniczają-
cych,

b) dla obsługi nie więcej niż trzech działek budowlanych 
szerokość minimum 6m w liniach rozgraniczają-
cych,

c) obowiązuje opracowanie koncepcji obsługi komuni-
kacyjnej dla całego terenu elementarnego lub jego 
części dla której planowana jest droga.

§ 16

Ustalenia dla systemów infrastruktury technicznej, 

zasady ich modernizacji i rozbudowy

1. Ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury 
technicznej, a także przebudowy, rozbudowy sieci i 
urządzeń istniejących:
1) w liniach rozgraniczających dróg, dojazdów i ciągów 

pieszych po uzgodnieniu projektowanego przebiegu 
z odpowiednim zarządcą terenu;

2) dopuszcza się lokalizację infrastruktury w pasach 
wyznaczonych przez nieprzekraczalne linie zabudowy 
oznaczone na rysunku planu, z wyłączeniem terenów 
wzdłuż drogi powiatowej;

3) poza liniami zabudowy na terenach wynikających z 
lokalizacji uzgodnionych na etapie projektowania.

2. Zasady obsługi zaopatrzenia w wodę:
1) obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i projek-

towanej zabudowy poprzez rozbudowę istniejącego 
gminnego systemu wodociągowego z ujęcia gmin-
nego;

2) wodę dla celów p.poż. zapewni się z istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w 
hydranty;

3) główne elementy rozbudowy systemu wodociągo-
wego:

a) zaopatrywany w wodę z grupowego wodociągu 
wiejskiego z ujęciem gminnego,

b) dla zasilenia w wodę nowej zabudowy obowiązuje 
rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych w projektowanych ulicach 
dojazdowych i ciągach pieszo jezdnych oraz pasach 

technicznych infrastruktury.
3. Zasady odprowadzenia ścieków:

1) dla istniejącej zabudowy oraz zabudowy projekto-
wanej stanowiącej kontynuacje zagospodarowania 
w granicach istniejących miejscowości do czasu 
realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odpro-
wadzane ścieków do szczelnych zbiorników bezod-
pływowych;

2) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
obowiązuje likwidacja zbiorników bezodpływowych 
i podłączenie obiektów do sieci. Nie dopuszcza się 
równoległego funkcjonowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej i zbiorników bezodpływowych;

3) ścieki z terenów usługowy i produkcyjnych należy 
oczyszczać na własnych urządzeniach podczyszcza-
jących stosownie do wymogów obowiązujących, 
w tym zakresie norm oraz gestora sieci kanalizacji 
sanitarnej;

4) wyklucza się zrzut ścieków sanitarnych, przemy-
słowych, technicznych i innych do gruntu i wód 
powierzchniowych;

5) należy dążyć w razie możliwości do wyprzedzającego 
w stosunku do wprowadzonego zainwestowania 
realizowania kanalizacji sanitarnej.

4. Zasady odprowadzenie wód deszczowych zagospoda-
rowanie;
1) odprowadzenie wód opadowych odbywa się do 

cieków wodnych znajdujących się w graniach planu 
tj. istniejących rowów melioracyjnych i naturalnych 
zbiorników wodnych.

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczel-
nych na terenach przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, z terenów komunikacji drogowej, 
z powierzchni placów utwardzonych związanych z 
obsługą transportu oraz terenów o innym użytko-
waniu powodującym zanieczyszczenie wód opa-
dowych – przed odprowadzeniem do gruntu i wód 
powierzchniowych wymagają oczyszczenia zgodnie 
z obowiązującymi przepisami;

3) tereny zwartych osiedli mieszkaniowych należy wy-
posażyć w lokalne systemy kanalizacji deszczowej;

4) dla terenów wymienionych w pkt 2) i 3) lokalizację 
indywidualnych systemów oczyszczania wód opa-
dowych i roztopowych wymagana jest na działce 
inwestora;

5) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów 
oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których 
mowa w ppkt 2) i 3), mogą być wprowadzane do wód 
lub do ziemi;

6) wszystkie wyloty do odbiorników należy wyposaży 
w separatory substancji ropopochodnych.

5. Na terenie objętym planem występują obszary zbior-
ników i cieków wodnych oraz rowów melioracyjnych, 
podlegające ochronie i konserwacji. Na obszarach 
tych:
1) należy zapewnić udrożnienie i przepływ wód płyną-

cych;
2) dopuszcza się przebudowę istniejących naturalnych 

zbiorników wodnych dla celów retencyjnych. Groma-
dzone w zbiornikach retencyjnych wody opadowe po-
winny być podczyszczone w stopniu zapewniającym 
spełnienie wymagań określonych w obowiązujących 
przepisach;

3) właściciele terenów zobowiązani są utrzymywać 
i konserwować rowy melioracyjne i cieki wodne, 
stanowiące ich własność oraz mają obowiązek za-
pewnić dostęp odpowiednim służbom do rowów 
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publicznych i cieków wodnych w celu ich utrzymania 
i konserwacji;

4) istniejące rowy melioracyjne należy zachować, a 
ewentualne zasypanie bądź budowę w ich miejsce 
rurociągów drenarskich należy uzgodnić z właści-
wym zarządcą melioracji i urządzeń wodnych;

5) w przypadku zmiany przebiegu istniejących rowów 
lub kanałów odwadniających wymagany jest kom-
pleksowy projekt odwodnienia w zasięgu ich oddzia-
ływania;

6) dopuszcza się przebieg infrastruktury technicznej, 
lokalizację obiektów i urządzeń hydrotechnicznych i 
melioracyjnych z poszanowaniem istniejących uwa-
runkowań środowiskowych.

6. Zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:
1) obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu 

energii elektrycznej w zakresie niezbędnym do za-
opatrzenia w energię elektryczną zabudowy na całym 
obszarze planu w oparciu o istniejące i projektowane 
linie energetyczne średniego napięcia i niskiego 
napięcia,

2) dopuszcza się budowę sieci średniego napięcia w 
wyznaczonych pasach infrastruktury technicznej oraz 
w liniach rozgraniczających drogi, z wyłączeniem 
drogi powiatowej, dojazdów i ciągów pieszych po 
uzgodnieniu projektowanego przebiegu z odpowied-
nim zarządcą drogi,

3) dopuszcza się sukcesywną przebudowę i skablo-
wanie istniejących linii napowietrznych średniego 
napięcia,

4) zaopatrzenie zabudowy w energię elektryczną nn 
będzie się odbywać z istniejących i projektowanych 
stacji transformatorowych zlokalizowanych w grani-
cach planu oraz położnych poza planem,

5) dopuszcza się budowę nowych stacji transformato-
rowych, poza stacjami istniejącymi oraz miejscami 
wyznaczonymi pod nowe projektowane stacje, o 
ile będzie to wynikało z potrzeb odbiorców energii 
elektrycznej zlokalizowanych w obszarze objętym 
planem oraz terenów sąsiednich.

7. Zasady zaopatrzenie w ciepło:
1) obowiązuje na całym obszarze objętym planem 

zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł lub z 
sieci. Dla nowej zabudowy obowiązuje zaopatrzenie 
w ciepło ze źródeł z zastosowaniem paliw, nie po-
wodujących ponadnormatywnego zanieczyszczenia 
powietrza.

2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło ze źródeł odna-
wialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami

8. Zasady zaopatrzenia w gaz: ze źródeł indywidualnych 
lub sieci;

9. Zasady usuwania odpadów:
 obowiązuje utylizacja odpadów stałych poza terenem 

objętym planem na zorganizowanym wysypisku odpa-
dów, odpadki poprodukcyjne utylizują i wywożą pod-
mioty gospodarcze we własnym zakresie, zgodnie ze 
stosownymi uchwałami Rady Gminy Trąbki Wielkie.

Rozdział 3

§ 17

  Ustalenia dla terenu 01.R.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny rolnicze;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie 

zabudowy zagrodowej wyłączenie w granicach wy-
znaczonych linii zabudowy;

3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) tereny wydzieleń wewnętrznych 01/1.1.KDW, 

01/1.2.KDW przeznacza się dla dojazdów
b) teren wydzieleń wewnętrznych 01/1.3.W, 01/1.4.W 

przeznacza się dla rów melioracyjnych, dla których 
obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitują-

cych światło mogące zakłócać warunki mieszka-
niowe w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
1) północna część terenu leży w obszarze Dolina Kłoda-

wy NATURA 2000 PLH 220007 dla którego obowią-
zują ustania jak w § 9 ust. 2 i 3;

2) część terenu leży w obszarze Głównego Zbiornika 
Wód Podziemnych nr 111 dla którego obowiązują 
ustania jak w § 9 ust. 1;

3)  zasady kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje za-
chowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego 
drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających ulicy 

04.KD.D,
b) tylna linia zabudowy 56 m od linii rozgraniczają-

cych ulicy 04.KD.D,
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,15,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego w zabudowie zagrodowej na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala 
się,

3) parametry zabudowy dla zabudowy mieszkanio-
wej:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych 
pod jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci 
dachowych:35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 5000 m²,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
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1) poza terenami gospodarstw rolnych  obowiązu je 
zakaz lokalizacji budynków i budowli z wyjątkiem 
urządzeń infrastruktury technicznej;

2) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczaso-
wych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych dla gospodarki rolnej;

3) przez teren elementarny przebiegają oznaczone na 
rysunku planu, istniejące napowietrzne linie elektro-
energetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w sąsiedztwie linii obo-
wiązują ustalenia jak w § 14 ust. 5.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:
  a) wjazd na działki z drogi 04.KD.D
  b) z dojazdów 01/1.1.KDW, 01/1.2.KDW,
2) dla dojazdów 01/1.1.KDW i 01/1.2.KDW ustala się:

a) szerokość: w istniejących liniach rozgraniczają-
cych,

b) urządzenie: dowolne;
3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 
dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 bowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymcza-
sowego.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 18

  Ustalenia dla terenu 02.R.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny rolnicze;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie 

zabudowy zagrodowej wyłączenie w granicach wy-
znaczonych linii zabudowy;

3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) tereny wydzieleń wewnętrznych 02/1.1.KDW, 

02/1.2.KDW przeznacza się dla dojazdów
b) teren wydzieleń wewnętrznych 02/1.3.W, 02/1.4.W i 

02/1.5.W przeznacza się dla zbiorników wodnych, dla 
których obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
  — zasady lokalizacji reklam:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe w 
bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje za-

chowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego 
drzewostanu,

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających ulic 

04.KD.D i 05.KD.D,
b) tylna linia zabudowy 56 m od linii rozgraniczają-

cych ulic 04.KD.D i 05.KD.D,
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,15,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego w zabudowie zagrodowej na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala 
się,

3) parametry zabudowy dla zabudowy mieszkanio-
wej:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych 
pod jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci 
dachowych:35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 5000 m²,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) poza terenami gospodarstw rolnych  obowiązu je 

zakaz lokalizacji budynków i budowli z wyjątkiem 
urządzeń infrastruktury technicznej;

2) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-
ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych dla gospodarki rolnej;

3) przez teren elementarny przebiegają oznaczone na 
rysunku planu, istniejące napowietrzne linie elektro-
energetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w sąsiedztwie linii 
obowiązują ustalenia jak w § 14 ust. 5.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 04.KD.D i 05.KD.D
b) z dojazdów 02/1.1.KDW, 02/1.2.KDW,

2) dla dojazdów 02/1.1.KDW i 02/1.2.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć :  w  i s t n i e j ą c y c h  l i n i a c h 

rozgraniczających,
b) urządzenie: dowolne;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 19

  Ustalenia dla terenu 03.R.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny rolnicze;
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2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie 
zabudowy zagrodowej wyłączenie w granicach 
wyznaczonych linii zabudowy;
a) teren wydzielenia wewnętrznego 03/1.1.W 

przeznacza się dla zbiornika wodnego, dla którego 
obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje za-

chowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego 
drzewostanu,

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających ulic 

05.KD.D i 11.KD.L,
b) tylna linia zabudowy 56 m od linii rozgraniczających 

ulic 05.KD.D i 11.KD.L,
c) w odległości minimum 5 m od wydzielenia 

03/1.1.W;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,15,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego w zabudowie zagrodowej na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala 
się,

3) parametry zabudowy dla zabudowy mieszkanio-
wej:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych 
pod jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci 
dachowych:35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 5000 m²,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) poza terenami gospodarstw rolnych  obowiązu je 

zakaz lokalizacji budynków i budowli z wyjątkiem 
urządzeń infrastruktury technicznej;

2) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych dla gospodarki rolnej;

3) przez teren elementarny przebiegają oznaczone na 
rysunku planu, istniejące napowietrzne linie elektro-
energetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w sąsiedztwie linii 
obowiązują ustalenia jak w § 14 ust. 5.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 05.KD.D i 11.KD.L;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 20

  Ustalenia dla terenu 04.R.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny rolnicze;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie 

zabudowy zagrodowej wyłączenie w granicach 
wyznaczonych linii zabudowy;

3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) teren wydzielenia wewnętrznego 04/1.1.W 

przeznacza się rowu, dla którego obowiązuje 
ustalenia jak w § 16 ust. 5,

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 — zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu;

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą drogi 
08.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających ulic 

05.KD.D i 07.KD.D,
b) tylna linia zabudowy 56 m od linii rozgraniczających 

ulic 05.KD.D i 07.KD.D,
c) w odległości minimum 5 m od wydzielenia 

04/1.1.W;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,15,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego w zabudowie zagrodowej na działce,
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d) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala 
się,

3) parametry zabudowy dla zabudowy mieszkanio-
wej:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych 
pod jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci 
dachowych:35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 5000 m²,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) poza terenami gospodarstw rolnych  obowiązu je 

zakaz lokalizacji budynków i budowli z wyjątkiem 
urządzeń infrastruktury technicznej;

2) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-
ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych dla gospodarki rolnej;

3) przez teren elementarny przebiegają oznaczone na 
rysunku planu, istniejące napowietrzne linie elektro-
energetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w sąsiedztwie linii 
obowiązują ustalenia jak w § 14 ust. 5.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:

a) wjazd na działki z dróg 05.KD.D i 07.KD.D;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 21

  Ustalenia dla terenu 05.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej;
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnętrznego 05/1.1.KS 
przeznacza się dla lokalizacji przepompowni 
ścieków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą drogi 
08.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających ulic 

07.KD.D oraz ulicy 08.KD.D;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu;

2) przez teren elementarny przebiegają oznaczone na 
rysunku planu, istniejące napowietrzne linie elektro-
energetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w sąsiedztwie linii 
obowiązują ustalenia jak w § 14 ust. 5.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

dróg 07.KD.D, 08.KD.D;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
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terenów:
 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-

zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 22

  Ustalenia dla terenu 06.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzielenia wewnętrznego 06/1.1.KDW 
przeznacza się dla dojazdu,

b) teren wydzielenia wewnętrznego 06/1.2.W 
przeznacza się dla rowu melioracyjnym dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) wyznacza się obszar powierzchni biologicznie 
czynnej oznaczonej symbolem na rysunku 
planu,

c) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą dróg 
01.KD.Z i 08.KD.D

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 8 m od linii rozgraniczających ulic 

01.KD.Z;
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających ulic 

07.KD.D oraz ulicy 08.KD.D oraz dojazdu 
06/1.1.KDW;

c) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydziele-
nia 06/1.2.W zgodnie rysunkiem planu;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,
b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 

powierzchni zabudowy dla jednego budynku,
c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego na działce,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-
symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 

średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu;

2) przez teren elementarny przebiegają oznaczone na 
rysunku planu, istniejące napowietrzne linie elektro-
energetyczne SN 15 kV. Do czasu ich przebudowy 
(skablowania lub likwidacji) w sąsiedztwie linii 
obowiązują ustalenia jak w § 14 ust. 5.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki 

z dróg 01.KD.Z, 07.KD.D, 08.KD.D oraz drogi 
wewnętrznej 06/1.1.KDW;

2) dla dojazdu 06/1.1.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  1 0 m  w  l i n i a ch 

rozgraniczających,
b) urządzenie: ulica jedno-jezdniowa dwupasmowa, 

chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy;
c) zakończone placem do zawracania samochodów 

o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 23

  Ustalenia dla terenu 07.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzielenia wewnętrznego 07/1.1.CP 
przeznacza się dla ciągu pieszego.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 
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powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą drogi 
09.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 8 m od linii rozgraniczających ulic 

01.KD.Z;
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających ulic 

09.KD.D;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

dróg 01.KD.Z i 09.KD.D;
2) dla ciągu pieszego 07/1.1.CP ustala się:

a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  4 m  w  l i n i a c h 
rozgraniczających,

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 

ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:
 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-

zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 24

  Ustalenia dla terenu 08.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzielenia wewnętrznego 08/1.1.KDW 
przeznacza się dla dojazdu,

b) teren wydzielenia wewnętrznego 08/1.2.W 
przeznacza się dla rowu melioracyjnym dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) wyznacza się obszar powierzchni biologicznie 
czynnej oznaczonej symbolem na rysunku 
planu,

c) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą dróg 
01.KD.Z i 09.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających ulic 

09.KD.D oraz dojazdu 08/1.1.KDW;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,
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c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

drogi 09.KD.D oraz drogi wewnętrznej 08/1.1.KDW;
2) dla dojazdu 08/1.1.KDW ustala się:

a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  1 0 m  w  l i n i a ch 
rozgraniczających,

b) urządzenie: ulica jedno-jezdniowa dwupasmowa, 
chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 25

  Ustalenia szczegółowe dla terenu 09.PU

1. Przeznaczenie terenu: tereny funkcji przemysłowych i 
usługowych,
1) wyklucza się usługi publiczne i usługi turystyki;
2) dopuszcza się lokalizację funkcji obsługi komu-

nikacji.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

— zasady lokalizacji reklam:
a) dopuszcza się lokalizację reklam wolnostojących 

do 4m² po jednej na działce,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 4m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło, mogących zakłócać warunki mieszkan-
iowe w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nie 
ustala się.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i za-
gospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu:

a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 
ulicy 01.KD.Z,

b) w odległości minimum 6 m od linii rozgraniczających 
ulicy 09.KD.D;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy – dowolny,
b) udział powierzchni biologicznie czynnej: 20%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: dla budynków do 12 m dla 

budowli dowolna,
b) kształt dachu dowolny;

4) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 5000m²,
b) szerokość frontów działek: dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: dowolna;
5) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: nie do-

puszcza się lokalizacji zabudowy bezpośrednio przy 
granicy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu: nie ustala się.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na teren z ulic 

01.KD.Z;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust 6;

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:  obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarow-
ania tymczasowego, do czasu realizacji zagospo-
darowania zgodnie z ustaleniami planu dopuszcza się 
dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%

§ 26

  Ustalenia dla terenu 10.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleń wewnętrznych 10/1.1.KDW, 
10/1.2.KDW, 10/1.3.KDW 10/1.4.KDW i 10/1.13.
KDW przeznacza się dla dojazdów,

b) na terenie wydzielenia wewnętrznego 10/1.5 do-
puszcza się funkcje usługowe,

c) tereny wydzieleń wewnętrznych 10/1.6.W, 
10/1.7.W, 10/1.8.W i 10/1.9.W przeznacza się dla 
rowów melioracyjnych dla których obowiązują 
ustalenia jak w § 16 ust. 5;

d) teren wydzielenia wewnętrznego 10/1.11.IT 
przeznacza się dla lokalizacji pasa infrastruktury 
technicznej;

e) teren wydzielenia wewnętrznego 10/1.12.KS 
przeznacza się dla lokalizacji przepompowni 
ścieków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.
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3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) wyznacza się obszar powierzchni biologicznie 
czynnej oznaczonej symbolem na rysunku 
planu,

c) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą dróg 
09.KD.D i 10.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulic 01.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających dróg 

03.KD.L, 09.KD.D, 10.KD.D oraz dróg wewnętrznych 
10 /1 .1 .KDW, 10 /1 .2 .KDW, 10 /1 .3 .KDW i 
10/1.4.KDW,

c) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydziele-
nia wewnętrznego 10/1.9.W,

d) minimum 12 m od linii rozgraniczających lasu;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki 

z dróg 03.KD.L, 09.KD.D, 10.KD.D, oraz dróg 
wewnętrznych 10/1.1.KDW, 10/1.2.KDW, 10/1.3.KDW, 

10/1.4.KDW i 10/1.13.KDW;
2) dla dojazdów 10/1.1.KDW i 10/1.4.KDW ustala się:

a) szerokość w liniach rozgraniczających,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
3) dla dojazdu 10/1.2.KDW ustala się:

a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  1 0 m  w  l i n i a ch 
rozgraniczających,

b) urządzenie: ulica jednojezdniowa dwupasowa, 
chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy,

c) zakończone placem do zawracania samochodów 
o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

4) dla dojazdu 10/1.3.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  6 m  w  l i n i a c h 

rozgraniczających,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
c) zakończone placem do zawracania samochodów 

o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

5) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 27

  Ustalenia dla terenu 11.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

— zasady lokalizacji reklam:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą drogi 
10.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających drogi10.

KD.D oraz dróg wewnętrznych 12/1.2.KDW i 
12/1.3.KDW;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,
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b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

drogi10.KD.D oraz dróg wewnętrznych 12/1.2.KDW 
i 12/1.3.KDW;

2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 28

  Ustalenia dla terenu 12.MU.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w 

formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej;
3) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;
4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleń wewnętrznych 12/1.1.KDW, 
12/1.2.KDW i 12/1.3.KDW przeznacza się dla do-
jazdów.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą drogi 
10.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulic 01.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających dróg 

03.KD.L, 10.KD.D oraz dróg wewnętrznych 
12/1.1.KDW, 12/1.2.KDW i 12/1.3.KDW;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,
b) zabudowa maksymalnie 300m² powierzchni zabu-

dowy dla jednego budynku,
c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego na działce,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-
symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki 

z dróg 03.KD.L, 10.KD.D oraz dróg wewnętrznych 
12/1.1.KDW, 12/1.2.KDW i 12/1.3.KDW;

2) dla dojazdu 12/1.1.KDW ustala się:
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a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8  m  w  l i n i a ch 
rozgraniczających,

b) urządzenie: ulica jednojezdniowa dwupasowa, 
chodnik co najmniej po jednej stronie ulicy;

3) dla dojazdów 12/1.2.KDW i 12/1.3.KDW ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających,
b) urządzenie: urządzony jako ciąg pieszo jezdny bez 

wydzielania jezdni i chodnika,
c) zakończony placem do zawracania 12,5 x 

12,5 m;
4) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 29

  Ustalenia dla terenu 13.MU.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w 

formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej;
3) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;
4) dopuszcza się istniejące funkcje rolnicze;
5) dopuszcza się istniejącą funkcjonowanie i rozwój 

istniejących gospodarstw rolnych
6) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleń wewnętrznych 13/1.1.KDW, 
13/1.2.KDW, 13/1.3.KDW i 13/1.4.KDW przeznacza 
się dla dojazdów,

b) tereny wydzieleń wewnętrznych 13/1.5.CP, 
13/1.6.CP i13/1.7.CP przeznacza się dla ciągów 
pieszych,

c) teren wydzielenia wewnętrznego 13/1.8.W 
przeznacza się dla rowu melioracyjnego dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą dróg 
01.KD.Z, 05.KD.D i 08.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenu el-
ementarnego znajduje się oznaczone na rysunku planu 
obiekt zabytkowy znajdujące się w gminnej ewidencji 
zabytków, dla których obowiązują ustalenia ogólne 
zawarte w § 10 ust 2.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulic 01.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających dróg 

05.KD.D, 08.KD.D oraz dróg wewnętrznych 
13 /1 .1 .KDW, 13 /1 .2 .KDW, 13 /1 .3 .KDW i 
13/1.4.KDW,

c) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydziele-
nia wewnętrznego 13/1.8.W,

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,
b) zabudowa maksymalnie 300m² powierzchni zabu-

dowy dla jednego budynku,
c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego na działce,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;
3) parametry zagospodarowania terenu dla istniejących 

gospodarstw rolnych:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,3,
b) zabudowa maksymalnie 400m² powierzchni zabu-

dowy dla jednego budynku,
c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego na działce,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;
4) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej: 
maksymalnie 9m, maksymalnie dwie kondyg-
nacje nadziemne, w tym poddasze, dla garaży i 
budynków gospodarczych do 5m,

b) wysokość dla budynków i budowli związanej z 
obsługą rolnictwa maksymalnie 13 m;

c) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku mieszka-
lnego maksymalnie: 0,6m,

d) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º dla zabudowy mieszkaniowej,

e) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych 
pod jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci 
dachowych: 15º- 45º dla zabudowy związanej z 
obsługa rolnictwa;

5) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

6) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
7) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki 
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z dróg 05.KD.D, 08.KD.D oraz dróg wewnętrznych 
13/1.1.KDW, 13/1.2.KDW, 13/1.3.KDW i 13/1.4.KDW;

2) dla dojazdów 13/1.1.KDW, 13/1.2.KDW, 13/1.3.KDW 
i 13/1.4.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8 m  w  l i n i a c h 

rozgraniczających,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
c) zakończone placem do zawracania samochodów 

o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

3) dla ciągów pieszych 13/1.5.CP, 13/1.6.CP i13/1.7.CP 
ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  4 m  w  l i n i a c h 

rozgraniczających;
4) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 30

  Ustalenia dla terenu 14.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnętrznego 14/1.1.KDW 
przeznacza się dla dojazdu,

b) teren wydzielenia wewnętrznego 14/1.2.ZP 
przeznacza się dla zieleni publicznej,

c) teren wydzielenia wewnętrznego 14/1.3.W 
przeznacza się dla rowu melioracyjnego dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5;

d) teren wydzielenia wewnętrznego 14/1.4.KS 
przeznacza się dla lokalizacji przepompowni 
ścieków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) wyznacza się obszar powierzchni biologicznie 
czynnej oznaczonej symbolem na rysunku 
planu;

c) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą dróg 
05.KD.D i 08.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 

kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających dróg 

05.KD.D, 08.KD.D oraz dróg wewnętrznych 
14/1.1.KDW,

b) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydzieleń 
wewnętrznych 04/1.1.W i 14/1.3.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,
b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 

powierzchni zabudowy dla jednego budynku,
c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego na działce,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-
symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2

b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 
minimum 20m,

c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 
drogowego: zbliżony do 90º;

6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 
się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki 

z dróg 05.KD.D, 08.KD.D oraz drogi wewnętrznej 
14/1.1.KDW,

2) dla dojazdu 14/1.1.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8 m  w  l i n i a c h 

rozgraniczających,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
c) zakończone placem do zawracania samochodów 

o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.
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9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 31

  Ustalenia dla terenu 15.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) na terenie wydzielenia wewnętrznego 15/1.1.MU 
dopuszcza się lokalizacje funkcji mieszkaniowo 
usługowych,

b) teren wydzielenia wewnętrznego 15/1.3.KDW 
przeznacza się dla dojazdu,

c) teren wydzielenia wewnętrznego 15/1.2.W 
przeznacza się dla rowu melioracyjnego dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą dróg 
02.KD.Z, 05.KD.D i 06.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulic 01.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających dróg 

05.KD.D, 06.KD.D oraz dróg wewnętrznych 
15/1.3.KDW,

c) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydzieleń 
wewnętrznych 15/1.2.W;

2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,2,
b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 

powierzchni zabudowy dla jednego budynku,
c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego na działce,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 

50%;
3) parametry zabudowy:

a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-
symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-

chowych: 35º- 45º;
4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 

obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;
5) zasady podziału na działki:

a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki 

z dróg 05.KD.D, 08.KD.D oraz drogi wewnętrznej 
15/1.3.KDW

2) dla dojazdu 15/1.3.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8 m  w  l i n i a c h 

rozgraniczających,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
c) zakończone placem do zawracania samochodów 

o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 32

  Ustalenia dla terenu 16.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleń wewnętrznych 16/1.1.KDW i 
16/1.2.KDW przeznacza się dla dojazdów,

b) teren wydzielenia wewnętrznego 16/1.3.W 
przeznacza się dla rowu melioracyjnego dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:
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a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą dróg 
02.KD.Z, 05.KD.D i 06.KD.D.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenu el-
ementarnego znajduje się oznaczone na rysunku planu 
obiekt zabytkowy znajdujące się w gminnej ewidencji 
zabytków, dla których obowiązują ustalenia ogólne 
zawarte w § 10 ust 2.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulic 01.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających dróg 

05.KD.D, 06.KD.D oraz dróg wewnętrznych 
16/1.1.KDW i 16/1.2.KDW,

c) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydzieleń 
wewnętrznych 16/1.3.W,

d) minimum 12 m od lasu
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki 

z dróg 05.KD.D, 08.KD.D oraz drogi wewnętrznej 
15/1.1.KDW,

2) dla dojazdu 16/1.1.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8 m  w  l i n i a c h 

rozgraniczających,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
3) dla dojazdu 16/1.2.KDW ustala się:

a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8 m  w  l i n i a c h 
rozgraniczających,

b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-
nia jezdni i chodnika,

c) zakończone placem do zawracania samochodów 
o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

4) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 33

  Ustalenia dla terenu 17.UP.

1. Przeznaczenie terenu: tereny usług publicznych;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

— zasady lokalizacji reklam:
a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje za-

chowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego 
drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających drogi 

wewnętrznej 16/1.1.KDW,
b) minimum 12 m od lasu,
c) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydziele-

nia wewnętrznego 16/1.3.W,
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,3,

b) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 10m, mak-

symalnie trzy kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 1 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;
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4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 2000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

dróg wewnętrznych 16/1.1.KDW, 16/1.2.KDW;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 34

  Ustalenia dla terenu 18.MU.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w 

formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej;
3) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;
4) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) tereny wydzieleń wewnętrznych 18/1.1.ZP, 
18/1.2.ZP i 18/1.3.ZP przeznacza się dla zieleni 
publicznej;

b) teren wydzielenia wewnętrznego 18/1.4.W 
przeznacza się dla rowu melioracyjnego, dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam: wyklucza się lokalizację 

reklam.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu

—  zasady kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje za-
chowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego 
drzewostanu.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w granicach terenu elementarnego znajduje się 

oznaczone na rysunku planu obiekt zabytkowy 
znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, dla 
których obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 10 
ust 2;

2) w granicach terenu elementarnego znajduje się 
oznaczony na rysunku planu zabytkowych zespołów 
dworsko parkowy wraz z chronionym zespołem 

parkowy;
3) wydzielenia wewnętrzne 18/1.1.ZP, 18/1.2.ZP oraz 

18/1.4.W stanowią chroniony zespół parkowy z zaka-
zem zabudowy, dla którego obowiązują ustalenia 
ogólne zawarte w § 10 ust 3.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulic 01.KD.Z i 02.KD.Z,
b) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydziele-

nia wewnętrznego 18/1.4.W,
c) dla istniejących budynków zgodnie z rysunkiem 

planu.
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa maksymalnie 300m² powierzchni zabu-
dowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 2;

5) zasady podziału na działki: zakaz podziału;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
małej architektury.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

dróg 01.KD.Z, 02.KD.Z i 05.KD.D
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%

§ 35

  Ustalenia dla terenu 19.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
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2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 
zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.

3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:
a) tereny wydzieleń wewnętrznych 19/1.1.KDW i 

19/1.2.KDW przeznacza się dla dojazdów,
b) teren wydzielenia wewnętrznego 19/1.3.W 

przeznacza się dla rowu melioracyjnego dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje za-

chowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego 
drzewostanu,

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 8 m od linii rozgraniczających ulic 

01.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających dojazdów 

19/1.1.KDW i 19/1.2.KDW,
c) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydziele-

nia wewnętrznego 19/1.3.W;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 

niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

dróg 01.KD.Z oraz dróg wewnętrznych 19/1.1.KDW i 
19/1.2.KDW;

2) dla dojazdu 19/1.1.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8 m  w  l i n i a c h 

rozgraniczających,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
3) dla dojazdu 19/1.2.KDW ustala się:

a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  6 m  w  l i n i a c h 
rozgraniczających,

b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-
nia jezdni i chodnika,

c) zakończone placem do zawracania samochodów 
o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 36

  Ustalenia dla terenu 20.MU.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowo usługowej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się wyłącznie w 

formie zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej;
3) funkcje usługowe dopuszcza się w formie budynków 

lub lokali w budynkach o funkcji mieszkaniowej;
4) dopuszcza się funkcje przemysłowe jako kontynuacja 

istniejącego użytkowania terenu;
5) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) ustala się następujące zasady zagospodarow-
ania:

b) teren wydzielania wewnętrznego 20/1.2.US 
przeznacza się pod funkcje usług sportu - 
boisko,

c) teren wydzielania wewnętrznego 20/1.3.KDW 
przeznacza się dla dojazdu,

d) teren wydzielenia wewnętrznego 20/1.4.W 
przeznacza się dla rowu melioracyjnego dla 
którego obowiązuje ustalenia jak w § 16 ust. 5.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 zasady kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje za-

chowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego 
drzewostanu.
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4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej:
1) w granicach terenu elementarnego znajduje się 

oznaczone na rysunku planu obiekt zabytkowy 
znajdujące się w gminnej ewidencji zabytków, dla 
których obowiązują ustalenia ogólne zawarte w § 10 
ust 2;

2) w granicach terenu elementarnego znajduje się 
oznaczony na rysunku teren dawnego cmentarza 
ewangelickiego.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulicy 01.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających drogi 

03.KD.L i dojazdów 20/1.3.KDW i 19/1.1.KDW
c) minimum 5 m od linii rozgraniczających wydziele-

nia wewnętrznego 20/1.4.W,
d) dla istniejących budynków zgodnie z rysunkiem 

planu.
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa maksymalnie 200m² powierzchni zabu-
dowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: dopuszcza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

dróg 01.KD.Z, 03.KD.L oraz dojazdów 19/1.1.KDW i 
20/1.3.KDW;

2) dla dojazdu 20/1.3.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  w  i s t n i e j ą c y c h  l i n i a c h 

rozgraniczających,

b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-
nia jezdni i chodnika;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%

§ 37

  Ustalenia dla terenu 21.ZL

1. Przeznaczenie terenu: las;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie ustala się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala się.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu: nie ustala się.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu
— obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i budowli z 

wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej.
7. Obsługa komunikacyjna

— zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 
drogi 03.KD.L.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:
— obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-

zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 21. ZL nie doty-
czy.

§ 38

  Ustalenia dla terenu 22.ZL

1. Przeznaczenie terenu: las;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie ustala się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala się.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu: nie ustala się.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu:
— obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i budowli z 

wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej.
7. Obsługa komunikacyjna
 zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z drogi 

03.KD.L oraz dojazdu 09/1.4.KDW.
8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenów:
— obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-

zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.
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9. Stawka procentowa: dla całego terenu 22. ZL nie doty-
czy.

§ 39

  Ustalenia dla terenu 23.ZL

1. Przeznaczenie terenu: las;
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 

nie ustala się.
3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu: nie 

ustala się.
4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.
5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i za-

gospodarowania terenu: nie ustala się.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 

ograniczenia w ich użytkowaniu:
— obowiązuje zakaz lokalizacji budynków i budowli z 

wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej.
7. Obsługa komunikacyjna:

— zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 
drogi leżącej poza obszarem opracowania.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:
— obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-

zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: dla całego terenu 23. ZL nie doty-
czy.

§ 40

  Ustalenia dla terenu 24.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania:

a) teren wydzielenia wewnętrznego 24/1.1.KDW 
przeznacza się dla dojazdu;

b) teren wydzielenia wewnętrznego 24/1.2.KS 
przeznacza się dla lokalizacji przepompowni 
ścieków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolno-stojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą drogi 
02.KD.Z.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: w granicach terenu el-
ementarnego znajduje się oznaczone na rysunku planu 
obiekt zabytkowy znajdujące się w gminnej ewidencji 
zabytków, dla których obowiązują ustalenia ogólne 
zawarte w § 10 ust 2.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulic 01.KD.Z i 02.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających drogi 

wewnętrznej 24/1.1.KDW;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
— na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-

ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki 

z dróg 01.KD.Z i 02.KD.Z oraz drogi wewnętrznej 
24/1.1.KDW,

2) dla dojazdu 24/1.1.KDW ustala się:
a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8 m  w  l i n i a c h 

rozgraniczających,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
c) zakończone placem do zawracania samochodów 

o wymiarach minimalnych 12,5x12,5m na odcinku 
nie przelotowym zgodnie z rysunkiem planu;

3) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 
zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
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nym, w wysokości: 30%.

§ 41

Ustalenia dla terenu 25.MN.

1. Przeznaczenie terenu:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) zabudowę mieszkaniową dopuszcza się w formie: 

zabudowy jednorodzinnej wolnostojącej.
3) ustala się następujące zasady zagospodarowania 

tereny wydzieleń wewnętrznych 25/1.1.KDW i 
25/1.2.KDW przeznacza się dla dojazdu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
—  zasady kształtowania zasobu zieleni:

a) obowiązuje zachowanie i pielęgnacja istniejącego 
wartościowego drzewostanu,

b) obowiązuje nasadzenie szpaleru drzew pomiędzy 
linia zabudowy a linią rozgraniczającą drogi 
02.KD.Z.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) w odległości minimum 8 m od linii rozgraniczających 

ulicy 01.KD.Z,
b) minimum 6 m od linii rozgraniczających dróg 

wewnętrznych 25/1.1.KDW i 25/1.2.KDW;
2) parametry zagospodarowania terenu:

a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 
0,2,

b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 
powierzchni zabudowy dla jednego budynku,

c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-
kalnego na działce,

d) udział powierzchni biologicznie czynnej: minimum 
50%;

3) parametry zabudowy:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze, dla garaży i budynków gospodarczych 
do 5m,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,8m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych pod 
jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci da-
chowych: 35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 1000 m2,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

minimum 20m,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;
6) lokalizacja zabudowy przy granicy działki: wyklucza 

się lokalizację zabudowy bezpośrednio przy granicy 
działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:

 na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczasow-
ych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych do urządzenia zieleńców i parków oraz 
ogrodów i miejsc rekreacyjnych dla użytkowników 
terenu.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej: wjazd na działki z 

dróg wewnętrznych 25/1.1.KDW i 25/1.2.KDW,
2) dla dojazdu 25/1.1.KDW ustala się:

a) s z e r o k o ś ć  m i n i m u m  8 m  w  l i n i a c h 
rozgraniczających,

b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-
nia jezdni i chodnika;

3) dla dojazdu 25/1.2.KDW ustala się:
a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu,
b) urządzenie: jako ciąg pieszo jezdny bez wydziela-

nia jezdni i chodnika;
4) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na 

zasadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia 
ogólne dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:

 obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania tymc-
zasowego, przy czym dopuszcza się dotychczasowe 
wykorzystania terenu do czasu zagospodarowania 
terenu zgodnie z ustaleniami planu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

§ 42

Ustalenia dla terenu 26.R/ZL.

1. Przeznaczenie terenu: tereny rolnicze i lasy;
— dopuszcza się:

a) zabudowę mieszkaniową w formie zabudowy za-
grodowej wyłączenie w granicach wyznaczonych 
linii zabudowy,

b) zagospodarowanie związane wyłącznie z rek-
reacyjnym wykorzystaniem terenu tj. ścieżki 
piesze i rowerowe, ławki, zadaszone miejsca 
odpoczynku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego
— zasady lokalizacji reklam:

a) wyklucza się lokalizację reklam wolnostojących,
b) dopuszcza się lokalizację reklam wbudowanych o 

powierzchni nośnika do 2m2,
c) obowiązuje zakaz umieszczania reklam emitujących 

światło mogące zakłócać warunki mieszkaniowe 
w bezpośrednim sąsiedztwie.

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
 zasady kształtowania zasobu zieleni: obowiązuje za-

chowanie i pielęgnacja istniejącego wartościowego 
drzewostanu,

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej: nie ustala się.

5. Ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone 

na rysunku planu i w odległości:
a) minimum 6 m od linii rozgraniczających dojazdu 

25/1.KDW oraz granicy planu,
b) tylna linia zabudowy 56 m od linii rozgraniczających 

dojazdu 25/1.KDW oraz granicy planu,
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2) parametry zagospodarowania terenu:
a) wskaźnik powierzchni zabudowy: maksymalnie 

0,15,
b) zabudowa mieszkaniowa maksymalnie 200m² 

powierzchni zabudowy dla jednego budynku,
c) dopuszcza się lokalizację jednego budynku miesz-

kalnego w zabudowie zagrodowej na działce,
d) udział powierzchni biologicznie czynnej: nie ustala 

się,
3) parametry zabudowy dla zabudowy mieszkanio-

wej:
a) wysokość zabudowy: maksymalnie 9m, mak-

symalnie dwie kondygnacje nadziemne, w tym 
poddasze,

b) wysokość posadowienia parteru w stosunku do 
średniej rzędnej terenu wokół budynku maksy-
malnie: 0,6 m,

c) dach dwuspadowy o połaciach nachylonych 
pod jednakowym kątem, kąt nachylenia połaci 
dachowych:35º- 45º;

4) w zakresie kolorystyki elewacji i pokryć dachowych 
obowiązują ustalenia § 8 ust. 1 pkt 1;

5) zasady podziału na działki:
a) wielkość działek: minimalna 5000 m²,
b) szerokość frontów dla nowo wydzielanych działek: 

dowolna,
c) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa 

drogowego: zbliżony do 90º;6) lokalizacja zabudowy 
przy granicy działki: wyklucza się lokalizację zabudo-
wy bezpośrednio przy granicy działki.

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz 
ograniczenia w ich użytkowaniu:
1) część terenu leży w strefie udokumentowanego złoża 

kruszywa;
2) na całym terenie wyklucza się lokalizację tymczaso-

wych obiektów budowlanych, za wyjątkiem obiektów 
niezbędnych dla gospodarki rolnej.

7. Obsługa komunikacyjna:
1) zasady obsługi komunikacyjnej:
a) wjazd na działki z drogi 01.KD.Z i dojazdu 25/1.2.KDW 

oraz drogi biegnącej wzdłuż granicy planu;
2) obowiązuje zapewnienie miejsc parkingowych na za-

sadach określonych w rozdziale 2 – ustalenia ogólne 
dotyczące całego terenu w § 15 ust. 6.

8. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenów:
1) dopuszcza się lokalizację zagospodarowania tym-

czasowego w postaci eksploatacji kruszywa, w tym 
zakładu eksploatacji i wstępnej przeróbki kruszywa;

2) funkcjonowanie zagospodarowania tymczasowego 
i zakładu eksploatacji i wstępnej przeróbki kruszy-
wa dopuszcza się do czasu wyczerpania złoża po 
tym czasie wymagana jest rekultywacja w kierunku 
zgodnym z podstawowym przeznaczeniem terenu.

9. Stawka procentowa: ustala się stawkę procentową 
służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 
4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym, w wysokości: 30%.

Rozdział 4

Ustalenia dla terenów systemu komunikacyjnego

§ 43

Ustalenia dla terenu 01.KD.Z

1. Przeznaczenie terenu: droga klasy Z – zbiorcza, droga 
powiatowa relacji Rusocin – Kaczki.

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w liniach rozgraniczających minimum 20 
m zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój: Z 1/2 tj. ulica jedno-jezdniowa, dwupasmo-
wa;

3) elementy wyposażenia: chodnik co najmniej po 
jednej stronie, inne w zależności od potrzeb po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi.

3.  zasady kształtowania przestrzeni publicznych:
1) obiekty małej architektury: dopuszcza się po uzgod-

nieniu z zarządcą drogi;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo-handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne:
a) na warunkach zarządcy drogi,
b) w sąsiedztwie istniejącej w dniu uchwalenia planu 

zabudowy dopuszcza się wykonanie urządzeń zabez-
pieczających przed hałasem i innymi uciążliwościami 
wynikającymi z sąsiedztwa drogi powiatowej;

5) dopuszcza się lokalizację zielni na warunkach zarząd-
cy drogi.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu
—  obowiązuje zakaz lokalizacji zagospodarowania 

tymczasowego. Zakaz nie dotyczy dotychczasowego 
wykorzystania terenu do czasu jego zagospodarowa-
nia zgodnie z ustaleniami planu.

5. Inne ustalenia
— tymczasowe obiekty budowlane: dopuszcza się z 

zastrzeżeniem ust. 3 pkt 3.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu01.KD.Z nie do-

tyczy.

§ 44

Ustalenia dla terenu 02.KD.Z.

1. Przeznaczenie terenu: ulica klasy Z – zbiorcza – droga 
powiatowa relacji Trąbki W. – Kaczki

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających 

min. 20m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój: Z 1/2, tj. ulica jedno-jezdniowa, dwupasmo-

wa;
3) elementy wyposażenia: chodnik, co najmniej po 

jednej stronie, inne w zależności od potrzeb po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi;

4) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3.  zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: na warunkach zarządcy dro-

gi;
5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne.

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane z zastrze-

żeniem ust. 3 pkt 3.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu 0.02.KD.Z nie 

dotyczy.

§ 45

Ustalenia dla terenu 03.KD.L i 11.KD.L

1. Przeznaczenie terenu: droga klasy „L” – lokalna droga 
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gminna
2. Parametry, wyposażenie i dostępność:

1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających 
min. 12m, zgodnie z rysunkiem planu;

2) przekrój: L 1x2, tj. ulica jedno-jezdniowa, dwupasmo-
wa;

3) elementy wyposażenia: chodnik, co najmniej po 
jednej stronie, inne w zależności od potrzeb po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi;

4) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3.  zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;
2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: ulica w liniach rozgranicza-

jących jest korytarzem infrastruktury technicznej 
stanowiącej wyposażenie terenów przeznaczonych 
pod zabudowę;

4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 
terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane z zastrze-

żeniem ust. 3 pkt 3.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu 03.KD.L nie 

dotyczy.

§ 46

Ustalenia dla terenu 04.KD.D, 05.KD.D, 06.KD.D, 

07.KD.D, 08.KD.D, 09.KD.D, 10.KD.D

1. Przeznaczenie terenu: droga klasy „D” – dojazdowa 
droga gminna

2. Parametry, wyposażenie i dostępność:
1) szerokość w istniejących liniach rozgraniczających 

min. 10m, zgodnie z rysunkiem planu;
2) przekrój: D 1x2, tj. ulica jedno-jezdniowa, dwupasmo-

wa;
3) elementy wyposażenia: chodnik, co najmniej po 

jednej stronie, inne w zależności od potrzeb po 
uzgodnieniu z zarządcą drogi;

4) dostępność: dostęp do drogi bez ograniczeń.
3.  zasady kształtowania przestrzeni publicznych:

1) obiekty małej architektury: dopuszcza się;

2) nośniki reklamowe: zakaz lokalizacji;
3) tymczasowe obiekty usługowo handlowe: zakaz 

sytuowania;
4) urządzenia techniczne: ulica w liniach rozgranicza-

jących jest korytarzem infrastruktury technicznej 
stanowiącej wyposażenie terenów przeznaczonych 
pod zabudowę;

5) zasady lokalizacji zieleni: dowolne.
4. Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

terenu: zakaz tymczasowego zagospodarowania tere-
nu.

5. Inne ustalenia:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty budowlane z zastrze-

żeniem ust. 3 pkt 3.
6. Stawka procentowa: dla całego terenu nie dotyczy.

Rozdział 5

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

§ 47

1. Łączna suma powierzchni wymagających zgody Mini-
stra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów 
rolnych na cele nierolnicze (decyzja nr GZ.tr.057-602-
455/09 z dnia 04.02.2010r.) wynosi 31, 9106 ha gruntów 
klasy III pochodzenia mineralnego i organicznego, w 
tym poszczególnych klas w ha: RIIIa o pow. – 10,6569 
ha, RIIIb o pow. – 13,0374 ha, ŁIII o pow. – 1,9358 ha, 
Ps III o pow. – 6,2805 ha.

2. Grunty leśne o łącznej powierzchni 0,4800 ha uzyskały 
zgodę na przeznaczenie na cele nieleśne decyzją Mar-
szałka Województwa Pomorskiego nr DROŚ.R.AS.7323-
42/10 z dnia 29.09.2010r.

Rozdział 6

Przepisy końcowe

§ 48

  Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy Trąbki Wielkie

Józef Sroka
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Załącznik nr
do uchwały nr 64/VII/2011
Rady Gminy Trąbki Wielkie

  z dnia 15 lipca 2011 r.
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Załącznik nr 2
 do Uchwały Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie 

z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu geodezyjnego Kaczki na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie.

Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag do pro-

jektu planu

dotyczy miejscowego planu zagospodarowanie prze-
strzennego zgodnie z uchwałą nr 99/XI/2008 z dnia 22 
grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla obrębu geodezyjnego Kaczki na terenie 
Gminy Trąbki Wielkie.

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowi-
sko ukazało się:
a) w lokalnej prasie
b) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trąbki Wielkie,
c) w BIP Urzędu Gminy Trąbki Wielkie.

Projekt planu został wyłożony po raz pierwszy do 
publicznego wglądu od 03 sierpnia 2010 r. do 31 sierpnia 
2010 r. W dniu 18.08.2010. odbyła się dyskusja publiczna 
nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego rozwiązaniami. Termin 
składania uwag do projektu planu upłynął z dniem 
14.09.2010 r.

W okresie przewidzianym do składania uwag do pro-
jektu planu po wyłożeniu do publicznego wglądu wpły-
nęło sześć pism z uwagami do projektu planu.

W ustawowym terminie Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
rozpatrzył wniesione uwagi i przedłożył listę nieuwzględ-
nionych uwag Radzie Gminy Trąbki Wielkie.
Lista nieuwzględnionych uwag zawiera 5 pozycji.
1) Jan Bujnowski pismem z dnia 03 września 2010 r. 

złożył uwagę dotyczącą:
 korekty układu komunikacyjnego na działce nr 61/4 

w terenie elementarnym 10.MN. Wnioskodawca 
zgłasza prośbę o połączenie drogi 09.KD.D z drogą 
10/1.2.KDW.
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwagi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo m.in. zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktu-
ry.

Realizacja dróg publicznych zalicza się do inwestycji 
celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.08. 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 
r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.). Należy zatem przyjąć zgod-
nie z art. 2 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, że kształtowanie układu drogowego 
jest jednym z elementów realizowanych w interesie 
publicznym tj. rozumiane jako działanie uwzględniają-
ce potrzeby społeczne związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

Tereny w obszarze opracowania planu zgodnie z usta-
lonymi kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trąbki Wielkie w przeważającej 
większości przeznacza się pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną. W trakcie opracowania planu miej-
scowego na etapie koncepcji projektu planu, został 
zaproponowany układ dróg publicznych mający na celu 

zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. Ostateczna wersja układu 
komunikacyjnego została wypracowana w oparciu o roz-
wiązania wariantowe. Zaproponowany układ komunika-
cyjny zmierza do poprawy i usprawnienia istniejącego 
układu. Poza poprawą stanu istniejącego ma również 
zasadnicze zadanie wykreowania nowego układu dróg 
publicznych i wewnętrznych dla obszarów jeszcze nie-
zurbanizowanych, a wyznaczonych w studium zgodnie z 
polityką gminy pod funkcje mieszkaniowe. Projektowane 
drogi publiczne oraz dojazdy zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby wyznaczyć przyszłe kierunki podziału 
terenów na działki budowlane w przemyślany sposób i 
właściwy pod względem kreowania ładu przestrzennego 
terenu objętego planem. Jedną z zasadniczych zasad przy 
planowaniu zagospodarowania obszaru opracowania, w 
tym wyznaczeniu dróg publicznych było jak najpełniejsze 
poszanowanie własności prywatnej przy jednoczesnym 
racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią i uwzględnie-
niu potrzeb interesu publicznego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 15 
pkt 7 ustaleń projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie planu istnieje moż-
liwość wydzielania nowych dróg i dojazdów na terenie 
całego opracowania.
2) mieszkańcy ulicy Parkowej pismem z dnia 10 września 

2010 r. złożyli uwagę dotyczącą:
 zmiany przeznaczenia gruntów wzdłuż ulicy 

Parkowej z ustalonych w projekcie planu rolniczych z 
możliwością lokalizacji siedlisk rolniczych na funkcje 
mieszkaniową
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwagi.

UZASADNIENIE

Rozwój gminy odbywać się powinien przez aktywną 
i skuteczną działalność władz gminnych, posiadających 
zarysowaną strategię rozwoju i posługujących się zasa-
dami polityki określonej w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 
3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 
2003 r. ze zmianami)

Zgodnie z Art. 15. oraz Art. 20. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wójt sporządza pro-
jekt planu miejscowego, zgodnie z zapisami studium oraz 
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 
objętego planem a rada gminy uchwala plan miejscowy, 
po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.

W studium tereny wzdłuż ulicy Parkowej oznaczono 
jako strefa zabudowy rozproszonej. W obszarze tym 
zakłada się dopuszczenie zabudowy zagrodowej rozpro-
szonej lub zwarte osiedla mieszkaniowe. Przewiduje się, 
że zapewnienie rozwiązań z zakresu infrastruktury musi 
zostać zapewnione przez inwestora.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8.3.1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), obligatoryjne zadania własne gminy 
obejmują, m.in. kwestie związane z zapewnieniem reali-
zacji kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia miesz-
kańców gminy w wodę. Zasada ta jest powtórzona w art. 
3 ust. 1 ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Bezsprzecznie 
zatem ustawodawca obciąża samorząd gminny obowiąz-
kiem zapewnienia budowy wodociągów i kanalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo m.in. zasady modernizacji, roz-
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budowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktu-
ry.

Ważnym czynnikiem wpływającym na przyjęte roz-
wiązania jest koszt związany z rozwojem infrastruktury 
technicznej dla obszarów oddalonych od centrum wsi 
który w całości obciążył by budżet gminy. Przeznaczenie 
dużych i oddalonych od centrum obszarów pod funk-
cje zabudowy mieszkaniowej powoduje znaczny wzrost 
kosztów uzbrojenia tych terenów w urządzenia infra-
struktury technicznej.

Z uwagi na wytyczne studium, odnoszące się do kon-
solidacji zabudowy i racjonalnego gospodarowania prze-
strzenią, plan zakłada, iż tereny oddalone od centrum wsi 
pozostają w użytkowaniu rolniczym do czasu rozwoju 
ruralistycznego obszaru przeznaczonego w planie pod 
funkcji mieszkaniowe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dnia 04 lutego 2010 r. otrzymał zgodę Ministra Rolnictwa 
na przeznaczenie na cele nierolnicze 31,89 ha gruntów 
rolnych klasy III. Wnioskowany obszar nie posiada takiej 
zgody z uwagi na co może być użytkowany wyłącznie 
rolniczo.

Wprowadzenie możliwości zabudowy zagrodowej 
wzdłuż całej ul. Parkowej daje możliwość rozwoju ist-
niejących oraz budowy siedlisk rolniczych.
3) Jerzy Gębura pismem z dnia 13 września 2010r. złożył 

uwagę dotyczącą:
 zmiany przeznaczenia dla działki nr 29/5 pod funkcje 

mieszkaniową i usługowo - handlową
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwagi.

UZASADNIENIE

Rozwój gminy odbywać się powinien przez aktywną 
i skuteczną działalność władz gminnych, posiadających 
zarysowaną strategię rozwoju i posługujących się zasa-
dami polityki określonej w studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 
3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 
2003 r. ze zmianami)

Zgodnie z Art. 15. oraz Art. 20. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wójt sporządza pro-
jekt planu miejscowego, zgodnie z zapisami studium oraz 
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 
objętego planem a rada gminy uchwala plan miejscowy, 
po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.

W studium tereny działki nr 29/5 oznaczono jako strefa 
zabudowy rozproszonej. W obszarze tym zakłada się 
dopuszczenie zabudowy zagrodowej rozproszonej lub 
zwarte osiedla mieszkaniowe. Przewiduje się, że zapew-
nienie rozwiązań z zakresu infrastruktury musi zostać 
zapewnione przez inwestora.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8.3.1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), obligatoryjne zadania własne gminy 
obejmują, m.in. kwestie związane z zapewnieniem reali-
zacji kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia miesz-
kańców gminy w wodę. Zasada ta jest powtórzona w art. 
3 ust. 1 ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Bezsprzecznie 
zatem ustawodawca obciąża samorząd gminny obowiąz-
kiem zapewnienia budowy wodociągów i kanalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo m.in. zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktu-
ry.

Ważnym czynnikiem wpływającym na przyjęte roz-
wiązania jest koszt związany z rozwojem infrastruktury 
technicznej dla obszarów oddalonych od centrum wsi 
który w całości obciążył by budżet gminy. Przeznaczenie 
dużych i oddalonych od centrum obszarów pod funk-
cje zabudowy mieszkaniowej powoduje znaczny wzrost 
kosztów uzbrojenia tych terenów w urządzenia infra-
struktury technicznej.

Z uwagi na wytyczne studium, odnoszące się do kon-
solidacji zabudowy i racjonalnego gospodarowania prze-
strzenią, plan zakłada, iż tereny oddalone od centrum wsi 
pozostają w użytkowaniu rolniczym do czasu rozwoju 
ruralistycznego obszaru przeznaczonego w planie pod 
funkcji mieszkaniowe.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dnia 04 lutego 2010 r. otrzymał zgodę Ministra Rolnictwa 
na przeznaczenie na cele nierolnicze 31,89 ha gruntów 
rolnych klasy III. Wnioskowany obszar nie posiada takiej 
zgody z uwagi na co może być użytkowany wyłącznie 
rolniczo.
4) Karina i Maciej Jaszczyk pismem z dnia 13 września 

2010r. złożyli uwagę dotyczącą:
 korekty układu komunikacyjnego na działce nr 45/9 

położonej w Kaczkach. Wnioskodawca zgłasza prośbę 
usunięcia kolizji drogi wewnętrznej 16/1.1.KDW z 
istniejąca i projektowaną zabudową;
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwagi.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo m.in. zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktu-
ry.

Realizacja dróg publicznych zalicza się do inwestycji 
celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.08. 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 
r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.). Należy zatem przyjąć zgod-
nie z art. 2 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, że kształtowanie układu drogowego 
jest jednym z elementów realizowanych w interesie 
publicznym tj. rozumiane jako działanie uwzględniają-
ce potrzeby społeczne związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

Tereny w obszarze opracowania planu zgodnie z usta-
lonymi kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trąbki Wielkie w przeważającej 
większości przeznacza się pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną. W trakcie opracowania planu miej-
scowego na etapie koncepcji projektu planu, został 
zaproponowany układ dróg publicznych mający na celu 
zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. Ostateczna wersja układu 
komunikacyjnego została wypracowana w oparciu o roz-
wiązania wariantowe. Zaproponowany układ komunika-
cyjny zmierza do poprawy i usprawnienia istniejącego 
układu. Poza poprawą stanu istniejącego ma również 
zasadnicze zadanie wykreowania nowego układu dróg 
publicznych i wewnętrznych dla obszarów jeszcze nie-
zurbanizowanych, a wyznaczonych w studium zgodnie z 
polityką miasta pod funkcje mieszkaniowe. Projektowane 
drogi publiczne oraz dojazdy zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby wyznaczyć przyszłe kierunki podziału 
terenów na działki budowlane w przemyślany sposób i 
właściwy pod względem kreowania ładu przestrzennego 
terenu objętego planem. Jedną z zasadniczych zasad przy 
planowaniu zagospodarowania obszaru opracowania, w 
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tym wyznaczeniu dróg publicznych było jak najpełniejsze 
poszanowanie własności prywatnej przy jednoczesnym 
racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią i uwzględnie-
niu potrzeb interesu publicznego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż droga 
wewnętrzna 16/1.1.KDW zlokalizowana jest na granicy 
nieruchomości i zajmuje pas o szerokości 5 m wzdłuż jej 
północnej granicy. Usytuowanie drogi nie koliduje zatem 
z projektowanym zagospodarowaniem nieruchomości 
45/9 tj. budową budynku mieszkalnego oraz garażu wol-
nostojącego.
5) Ewa i Grzegorz Buga pismem z dnia 13 września 2010r. 

złożyli uwagę dotyczącą:
1) zmiany parametrów zabudowy dotyczących zabu-

dowy siedliskowej i dopuszczenie powierzchni 
zabudowy 550 m, wysokości 13 m oraz dopuszcze-
nie dowolnego kąta nachylenia dachu;

2) korekty układu komunikacyjnego poprzez likwida-
cję drogi wewnętrznej 12/1.2.KDW i ciągu pieszego 
12/1.3.CP.
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwag.

UZASADNIENIE

Ad.1 Rozwój gminy odbywa się przez aktywną i sku-
teczną działalność władz gminnych, posiadających zary-
sowaną strategię rozwoju i posługujących się zasadami 
polityki określonej w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 3 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 2003 r. 
ze zmianami).

Zgodnie z Art. 15. oraz Art. 20. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wójt sporządza pro-
jekt planu miejscowego, zgodnie z zapisami studium oraz 
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 
objętego planem a rada gminy uchwala plan miejscowy, 
po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.

Z uwagi na charakter zabudowy w sąsiedztwie Rada 
Gminy Trąbki wielkie odrzuca uwagę dotyczącą możliwo-
ści rozwoju funkcji obsługi rolnictwa. Teren elementar-
ny 12.MU przeznaczony jest pod funkcje mieszkaniowo 
usługowe i wprowadzenie na tym terenie przemysłu 
przetwórczego jest niezgodnie z ustaleniami projektu 
planu.

Ad.2 Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym w planie 
miejscowym określa się obowiązkowo m.in. zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemu komunika-
cji i infrastruktury.

Realizacja dróg publicznych zalicza się do inwestycji 
celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.08. 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 
r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.). Należy zatem przyjąć zgod-
nie z art. 2 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, że kształtowanie układu drogowego 
jest jednym z elementów realizowanych w interesie 
publicznym tj. rozumiane jako działanie uwzględniają-
ce potrzeby społeczne związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

Tereny w obszarze opracowania planu zgodnie z usta-
lonymi kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trąbki Wielkie w przeważającej 
większości przeznacza się pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną. W trakcie opracowania planu miej-
scowego na etapie koncepcji projektu planu, został 
zaproponowany układ dróg publicznych mający na celu 
zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów 

przeznaczonych pod zabudowę. Ostateczna wersja układu 
komunikacyjnego została wypracowana w oparciu o roz-
wiązania wariantowe. Zaproponowany układ komunika-
cyjny zmierza do poprawy i usprawnienia istniejącego 
układu. Poza poprawą stanu istniejącego ma również 
zasadnicze zadanie wykreowania nowego układu dróg 
publicznych i wewnętrznych dla obszarów jeszcze nie-
zurbanizowanych, a wyznaczonych w studium zgodnie z 
polityką miasta pod funkcje mieszkaniowe. Projektowane 
drogi publiczne oraz dojazdy zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby wyznaczyć przyszłe kierunki podziału 
terenów na działki budowlane w przemyślany sposób i 
właściwy pod względem kreowania ładu przestrzennego 
terenu objętego planem. Jedną z zasadniczych zasad przy 
planowaniu zagospodarowania obszaru opracowania, w 
tym wyznaczeniu dróg publicznych było jak najpełniejsze 
poszanowanie własności prywatnej przy jednoczesnym 
racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią i uwzględnie-
niu potrzeb interesu publicznego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż droga 
wewnętrzna 12/1.2.KDW oraz ciąg pieszy 12/1.3.CP są 
niezbędne dla prawidłowej obsługi komunikacji kołowej 
i pieszej terenów zabudowy mieszkaniowej.

Projekt planu został wyłożony po raz drugi do publicz-
nego wglądu od 02.12.2010 r. do 31.12.2010 r. W dniu 
20.12.2010 r. odbyła się dyskusja publiczna nad przyję-
tymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego rozwiązaniami. Termin składania uwag 
do projektu planu upłynął z dniem 17.01.2011 r.

W okresie przewidzianym do składania uwag do pro-
jektu planu po wyłożeniu do publicznego wglądu wpły-
nęło sześć pism z uwagami do projektu planu.

W ustawowym terminie Wójt Gminy Trąbki Wielkie 
rozpatrzył wniesione uwagi i przedłożył listę nieuwzględ-
nionych uwag Radzie Gminy Trąbki Wielkie.
Lista nieuwzględnionych uwag zawiera 5 pozycji.
1) Jan Bujnowski pismem z dnia 07 stycznia 2011 r. złożył 

uwagę dotyczącą:
 korekty układu komunikacyjnego na działce nr 61/6.  

Wniosek o połączenie drogi 09.KD.D z drogą 01.KD.Z 
na odcinku, na którym obecnie w planie przewidziany 
jest ciąg pieszy 07/1.1.CP.
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwag.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra 
Transportu i gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 
r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, dla drogi 
klasy Z na terenie zabudowy odstępy między skrzyżowa-
niami nie mogą być mniejsze niż 150 m, przy czym na 
drodze klasy Z należy dążyć do ograniczenia liczby zjaz-
dów, szczególnie do terenów przeznaczonych pod nową 
zabudowę. W związku z powyższym zaprojektowanie 
skrzyżowania we wnioskowanym miejscu z drogą klasy 
Z – 01.KD.Z, byłoby niezgodne z przepisami z uwagi na 
bliskość sąsiedniego istniejącego skrzyżowania (z drogą 
zlokalizowaną na działce 35/14).

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż ciąg pieszy 
07/1.1.CP realizowany będzie jako cel publiczny, będzie 
on ogólnodostępny, a działka pod ten ciąg pieszy zosta-
nie wykupiona przez gminę. Teren ten będzie mógł pełnić 
funkcję pasa technicznego infrastruktury.
2) Jan Bujnowski pismem z dnia 19 grudnia 2010 r. złożył 

uwagę dotyczącą:
 korekty układu komunikacyjnego na działce nr 61/4 

w terenie elementarnym 10.MN. Wnioskodawca 
zgłasza prośbę o połączenie drogi 09.KD.D z drogą 
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10/1.2.KDW.
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwag.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo m.in. zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktu-
ry.

Realizacja dróg publicznych zalicza się do inwestycji 
celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.08. 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 
r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.). Należy zatem przyjąć zgod-
nie z art. 2 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, że kształtowanie układu drogowego 
jest jednym z elementów realizowanych w interesie 
publicznym tj. rozumiane jako działanie uwzględniają-
ce potrzeby społeczne związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

Tereny w obszarze opracowania planu zgodnie z 
ustalonymi kierunkami zagospodarowania wyznaczo-
nymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego gminy Trąbki Wielkie w 
przeważającej większości przeznacza się pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną. W trakcie opracowania 
planu miejscowego na etapie koncepcji projektu planu, 
został zaproponowany układ dróg publicznych oraz dróg 
wewnętrznych mający na celu zapewnienie właściwej 
obsługi komunikacyjnej terenów przeznaczonych pod 
zabudowę. Ostateczna wersja układu komunikacyjnego 
została wypracowana w oparciu o rozwiązania warian-
towe. Zaproponowany układ komunikacyjny zmierza 
do poprawy i usprawnienia istniejącego układu. Poza 
poprawą stanu istniejącego ma również zasadnicze 
zadanie wykreowania nowego układu dróg publicznych i 
wewnętrznych dla obszarów jeszcze niezurbanizowanych, 
a wyznaczonych w studium zgodnie z polityką gminy 
pod funkcje mieszkaniowe. Projektowane drogi publicz-
ne oraz dojazdy zostały zaprojektowane w taki sposób, 
aby wyznaczyć przyszłe kierunki podziału terenów na 
działki budowlane w przemyślany sposób i właściwy 
pod względem kreowania ładu przestrzennego terenu 
objętego planem. Jedną z zasadniczych wytycznych przy 
planowaniu zagospodarowania obszaru opracowania, w 
tym wyznaczeniu dróg publicznych było jak najpełniejsze 
poszanowanie własności prywatnej przy jednoczesnym 
racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią i uwzględnie-
niu potrzeb interesu publicznego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z § 15 
pkt 7 ustaleń projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego na terenie planu istnieje moż-
liwość wydzielania nowych dróg i dojazdów na terenie 
całego opracowania.
3) Halina i Marek Czebiołko reprezentujący mieszkańców 

ulicy parkowej pismem z dnia 17 stycznia 2011 r. 
złożyli uwagę dotyczącą:

 korekty przeznaczenia gruntów wzdłuż ulicy 
Parkowej z ustalonych w projekcie planu rolniczych z 
możliwością lokalizacji siedlisk rolniczych na funkcje 
mieszkaniową.
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwag.

UZASADNIENIE

Rozwój gminy odbywać się powinien przez aktywną 
i skuteczną działalność władz gminnych, posiadających 
zarysowaną strategię rozwoju i posługujących się zasa-
dami polityki określonej w studium uwarunkowań i kie-

runków zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 
3 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z dnia 10 maja 
2003 r. ze zmianami)

Zgodnie z Art. 15. oraz Art. 20. ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym wójt sporządza pro-
jekt planu miejscowego, zgodnie z zapisami studium oraz 
z przepisami odrębnymi, odnoszącymi się do obszaru 
objętego planem a rada gminy uchwala plan miejscowy, 
po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium.

W studium tereny wzdłuż ulicy Parkowej oznaczono 
jako strefa zabudowy rozproszonej. W obszarze tym 
zakłada się dopuszczenie zabudowy zagrodowej rozpro-
szonej lub zwarte osiedla mieszkaniowe. Przewiduje się, 
że zapewnienie rozwiązań z zakresu infrastruktury musi 
zostać zapewnione przez inwestora.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z 8.3.1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 ze zm.), obligatoryjne zadania własne gminy 
obejmują, m.in. kwestie związane z zapewnieniem reali-
zacji kanalizacji, wodociągów oraz zaopatrzenia miesz-
kańców gminy w wodę. Zasada ta jest powtórzona w art. 
3 ust. 1 ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jedn. 
Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.). Bezsprzecznie 
zatem ustawodawca obciąża samorząd gminny obowiąz-
kiem zapewnienia budowy wodociągów i kanalizacji.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo m.in. zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktu-
ry.

Ważnym czynnikiem wpływającym na przyjęte roz-
wiązania jest koszt związany z rozwojem infrastruktury 
technicznej dla obszarów oddalonych od centrum wsi, 
który w całości obciążył by budżet gminy. Przeznaczenie 
dużych i oddalonych od centrum obszarów pod funk-
cje zabudowy mieszkaniowej powoduje znaczny wzrost 
kosztów uzbrojenia tych terenów w urządzenia infra-
struktury technicznej.

Z uwagi na wytyczne studium, odnoszące się do kon-
solidacji zabudowy i racjonalnego gospodarowania prze-
strzenią, plan zakłada, iż tereny oddalone od centrum wsi 
pozostają w użytkowaniu rolniczym do czasu rozwoju 
ruralistycznego obszaru przeznaczonego w planie pod 
funkcji mieszkaniowe.

Nadmienić należy również iż miejscowy plan zago-
spodarowania przestrzennego dnia 04 lutego 2010 r. 
otrzymał zgodę Ministra Rolnictwa na przeznaczenie na 
cele nierolnicze 31,89 ha gruntów rolnych klasy III. Wnio-
skowany obszar nie posiada takiej zgody z uwagi na co 
może być użytkowany wyłącznie rolniczo.

W planie dopuszczona jest lokalizacja zabudowy 
zagrodowej wzdłuż całej ul. Parkowej daje to możliwość 
rozwoju istniejących oraz budowy nowych siedlisk rol-
niczych.

Z uwagi na powyższe Rada Gminy Trąbki Wielkie 
odrzuca uwagę.
4) Karina i Maciej Jaszczyk pismem z dnia 17 stycznia 

2011 r. złożyli uwagę dotyczącą:
 korekty układu komunikacyjnego na działce nr 45/9 

położonej w Kaczkach. Wnioskodawca zgłasza prośbę 
usunięcia kolizji drogi wewnętrznej 16/1.1.KDW z 
istniejąca i projektowaną zabudową.
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwag.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo m.in. zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktu-
ry.

Realizacja dróg publicznych zalicza się do inwestycji 
celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.08. 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 
r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.). Należy zatem przyjąć zgod-
nie z art. 2 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, że kształtowanie układu drogowego 
jest jednym z elementów realizowanych w interesie 
publicznym tj. rozumiane jako działanie uwzględniają-
ce potrzeby społeczne związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

Tereny w obszarze opracowania planu zgodnie z usta-
lonymi kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trąbki Wielkie w przeważającej 
większości przeznacza się pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną. W trakcie opracowania planu miej-
scowego na etapie koncepcji projektu planu, został 
zaproponowany układ dróg publicznych mający na celu 
zapewnienie właściwej obsługi komunikacyjnej terenów 
przeznaczonych pod zabudowę. Ostateczna wersja układu 
komunikacyjnego została wypracowana w oparciu o roz-
wiązania wariantowe. Zaproponowany układ komunika-
cyjny zmierza do poprawy i usprawnienia istniejącego 
układu. Poza poprawą stanu istniejącego ma również 
zasadnicze zadanie wykreowania nowego układu dróg 
publicznych i wewnętrznych dla obszarów jeszcze nie-
zurbanizowanych, a wyznaczonych w studium zgodnie z 
polityką miasta pod funkcje mieszkaniowe. Projektowane 
drogi publiczne oraz dojazdy zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby wyznaczyć przyszłe kierunki podziału 
terenów na działki budowlane w przemyślany sposób i 
właściwy pod względem kreowania ładu przestrzennego 
terenu objętego planem. Jedną z zasadniczych zasad przy 
planowaniu zagospodarowania obszaru opracowania, w 
tym wyznaczeniu dróg publicznych było jak najpełniejsze 
poszanowanie własności prywatnej przy jednoczesnym 
racjonalnym gospodarowaniu przestrzenią i uwzględnie-
niu potrzeb interesu publicznego.

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, iż droga 
wewnętrzna 16/1.1.KDW zlokalizowana jest na granicy 
nieruchomości i zajmuje pas o szerokości 5 m wzdłuż jej 
północnej granicy. Usytuowanie drogi nie koliduje zatem 
z projektowanym zagospodarowaniem nieruchomości 
45/9 tj. budową budynku mieszkalnego oraz garażu wol-
nostojącego.

Z uwagi na powyższe Rada Gminy Trąbki Wielkie 
odrzuca uwagę.
5) Beata Gądek pismem z dnia 17 stycznia 2011 r. złożyła 

uwagę dotyczącą:
 przeanalizowania układu komunikacyjnego na 

działce nr 61/1 oraz zmianę planu pozwalającego na 
możliwość prawidłowego dokonania dojazdu do ww 
działki.
Po rozpatrzeniu Rada Gminy Trąbki Wielkie:
nie uwzględnia uwag.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym w planie miejscowym 
określa się obowiązkowo m.in. zasady modernizacji, roz-
budowy i budowy systemu komunikacji i infrastruktu-
ry.

Realizacja dróg publicznych zalicza się do inwestycji 
celu publicznego zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 21.08. 
1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2000 
r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm.). Należy zatem przyjąć zgod-
nie z art. 2 pkt 4) ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym, że kształtowanie układu drogowego 
jest jednym z elementów realizowanych w interesie 
publicznym tj. rozumiane jako działanie uwzględniają-
ce potrzeby społeczne związane z zagospodarowaniem 
przestrzennym.

Tereny w obszarze opracowania planu zgodnie z usta-
lonymi kierunkami zagospodarowania wyznaczonymi w 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Trąbki Wielkie w przeważającej 
większości przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną. W trakcie opracowania planu miejscowe-
go na etapie koncepcji projektu planu, został zapropono-
wany układ dróg publicznych oraz dróg wewnętrznych 
mający na celu zapewnienie właściwej obsługi komu-
nikacyjnej terenów przeznaczonych pod zabudowę. 
Ostateczna wersja układu komunikacyjnego została 
wypracowana w oparciu o rozwiązania wariantowe. 
Zaproponowany układ komunikacyjny zmierza do popra-
wy i usprawnienia istniejącego układu. Poza poprawą 
stanu istniejącego ma również zasadnicze zadanie wykre-
owania nowego układu dróg publicznych i wewnętrznych 
dla obszarów jeszcze niezurbanizowanych, a wyznaczo-
nych w studium zgodnie z polityką gminy pod funkcje 
mieszkaniowe. Projektowane drogi publiczne oraz dojaz-
dy zostały zaprojektowane w taki sposób, aby wyznaczyć 
przyszłe kierunki podziału terenów na działki budowlane 
w przemyślany sposób i właściwy pod względem kre-
owania ładu przestrzennego terenu objętego planem. 
Jedną z zasadniczych zasad przy planowaniu zagospo-
darowania obszaru opracowania, w tym wyznaczeniu 
dróg publicznych było jak najpełniejsze poszanowanie 
własności prywatnej przy jednoczesnym racjonalnym 
gospodarowaniu przestrzenią i uwzględnieniu potrzeb 
interesu publicznego.

Z uwagi na powyższe Rada Gminy Trąbki Wielkie 
odrzuca uwagę.

Załącznik nr 3
 do Uchwały Nr 64/VII/2011 Rady Gminy Trąbki Wielkie 

z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie uchwalenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
dla obrębu geodezyjnego Kaczki na terenie Gminy 
Trąbki Wielkie zawierający rozstrzygnięcie o sposobie 
realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w pla-

nie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej

I.  Zadania własne gminy

 Do zadań własnych gminy z zakresu infrastruktury 
technicznej, finansowanych z udziałem środków z 
budżetu gminy zalicza się:
1) budowę dróg gminnych wraz z ich oświetleniem,
2) budowę wodociągów i urządzeń wodociągowych,
3) budowę kanalizacji sanitarnej z urządzeniami,
4) budowę kanalizacji deszczowej z urządzeniami,
Przepisom o finansach publicznych podlegają inwesty-

cje, które realizowane są z udziałem środków publicznych 
zdefiniowanych w art. 3 ustawy o finansach publicznych 
(tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz 
środków pochodzących z funduszy strukturalnych UE.

Pozostałe zadania własne gminy z zakresu infrastruk-
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tury technicznej, określone w art. 7 ust. 1 ustawy o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z 
późn. zm.), jak:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną,
2) zaopatrzenie w energię cieplną,
3) zaopatrzenie w gaz,
 podlegają dodatkowo regulacjom ustawy Prawo 

energetyczne. Zaopatrzenie w te media realizują 
przedsiębiorstwa energetyczne. Inwestycje z zakresu 
zaopatrzenia nie są finansowane z udziałem środków 
z budżetu gminy. Wskazane w ustawie Prawo 
energetyczne zadania własne gminy, finansowane z jej 
budżetu, obejmują wykonanie oświetlenia dróg, tych 
których gmina jest zarządcą - czyli dróg gminnych.

 Ponadto realizacja zadań własnych będących 
zadaniami użyteczności publicznej, których celem jest 
zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczonych usług powszechnie dostępnych, takich 
jak: budowa wodociągów, kanalizacji sanitarnej i 
deszczowej może być również prowadzona przez 
gminę w formie spółek prawa handlowego.

II. Budowa dróg gminnych.

W granicach planu jako drogi publiczne przewiduje się 
realizację lub modernizację następujących dróg
1) droga klasy „L” – lokalna droga oznaczona na rysunku 

planu jako 03.KD.L.
2) ulica klasy D – dojazdowe: 04.KD.D, 05.KD.D, 06.KD.D, 

07.KD.D, 08.KD.D, 09.KD.D, 10.KD.D;
3) do układu dróg gminnych mogą być zaliczone inne 

drogi, zgodnie z odpowiednimi uchwałami Rady 
Gminy.

III. Uzbrojenie terenu

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

zaopatrzenia w wodę:

1) obowiązuje zaopatrzenie w wodę istniejącej i 
projektowanej zabudowy poprzez rozbudowę 
istniejącego gminnego systemu wodociągowego z 
ujęcia gminnego;

2) wodę dla celów p.poż. zapewni się z istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej, uzbrojonej w 
hydranty;

3) g ł ó w n e  e l e m e n t y  r o z b u d o w y  s y s t e m u 
wodociągowego:
a) zaopatrywany w wodę z grupowego wodociągu 

wiejskiego z ujęciem gminnego,
b) dla zasilenia w wodę nowej zabudowy obowiązuje 

rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej w ukła-
dach pierścieniowych w projektowanych ulicach 
dojazdowych i ciągach pieszo jezdnych oraz pasach 
technicznych infrastruktury.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 

kanalizacji sanitarnej:

1) dla istniejącej zabudowy oraz zabudowy projektowanej 
stanowiącej kontynuacje zagospodarowania w 
granicach istniejących miejscowości do czasu realizacji 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się odprowadzane 
ścieków do szczelnych zbiorników bezodpływowych;

2) po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej 
obowiązuje likwidacja zbiorników bezodpływowych 
i podłączenie obiektów do sieci. Nie dopuszcza się 
równoległego funkcjonowania zbiorczej kanalizacji 
sanitarnej i zbiorników bezodpływowych;

3) ścieki z terenów usługowy i produkcyjnych 
należy oczyszczać na własnych urządzeniach 
podczyszczających stosownie do wymogów 
obowiązujących, w tym zakresie norm oraz gestora 
sieci kanalizacji sanitarnej;

4) wyk lucza  s ię  z r zu t  śc ieków san i ta rnych , 
przemysłowych, technicznych i innych do gruntu i wód 
powierzchniowych;

5) należy dążyć w razie możliwości do wyprzedzającego 
w stosunku do wprowadzonego zainwestowania 
realizowania kanalizacji sanitarnej.

Główne elementy rozbudowy systemu kanalizacji desz-

czowej:

1) odprowadzenie wód opadowych odbywa się do 
cieków wodnych znajdujących się w graniach planu 
tj. istniejących rowów melioracyjnych i naturalnych 
zbiorników wodnych;

2) wody opadowe i roztopowe z powierzchni szczelnych 
na terenach przemysłowych, składowych, baz 
transportowych, z terenów komunikacji drogowej, 
z powierzchni placów utwardzonych związanych 
z obsługą transportu oraz terenów o innym 
użytkowaniu powodującym zanieczyszczenie wód 
opadowych – przed odprowadzeniem do gruntu i wód 
powierzchniowych wymagają oczyszczenia zgodnie z 
obowiązującymi przepisami;

3) tereny zwartych osiedli mieszkaniowych należy 
wyposażyć w lokalne systemy kanal izac j i 
deszczowej;

4) dla terenów wymienionych w pkt 2) i 3) lokalizację 
indywidualnych systemów oczyszczania wód 
opadowych i roztopowych wymagana jest na działce 
inwestora;

5) wody opadowe lub roztopowe pochodzące z dachów 
oraz powierzchni innych niż powierzchnie, o których 
mowa w ppkt 2) i 3), mogą być wprowadzane do wód 
lub do ziemi;

6) wszystkie wyloty do odbiorników należy wyposaży w 
separatory substancji ropopochodnych.

Wodociągi i przewody kanalizacji sanitarnej oraz desz-

czowej realizowane:

1) ze środków budżetowych gminy,
2) istnieją możliwości ubiegania się o dofinansowanie z 

funduszy strukturalnych UE
 (w zakresie budowy dróg oraz uzbrojenia 

pozostającego w gestii gminy).
Zaopatrzenie w ciepło

— na całym obszarze objętym planem zakłada się 
zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł, 
dopuszcza się następujące źródła ogrzewania: gazowe, 
olejowe, elektryczne, ogrzewanie zdalaczynne lub 
ogrzewanie ze źródeł odnawialnych.

Zaopatrzenia w energię elektryczną

— obowiązuje rozbudowa sieci i urządzeń przesyłu energii 
elektrycznej w zakresie niezbędnym do zaopatrzenia 
w energię elektryczną zabudowy na całym obszarze 
planu w oparciu o istniejące linie energetyczne 
średniego napięcia i niskiego napięcia;

 Linie elektroenergetyczne oraz ewentualne gazociągi 
realizowane są przez przedsiębiorstwa energetyczne 
posiadające stosowne koncesje.


