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921    

92195 /na organizowanie imprez kulturalnych - okoliczno`ciowych 
związanych ze `więtami narodowymi, ”romocją gminy oraz 
kultywowaniem tradycji regionalnych/ 

 

 3 000,00 

926    

92605 łna realizację zadaL wJasnych w zakresie kultury fizycznej i sportu 

w oparciu o ustawę o sporcie i uchwaJę Rady Gminy Brzyska 

 Nr XLVł261ł10 dla kubów s”ortowychł 

 32 000,00 

 Razem: 367 000,00 35 000,00 

 OgóJem: 560 000,00 39 800,00 

 

 

źaJącznik Nr 2 do UchwaJy Nr IVł14ł11 

Rady Gminy w Brzyskach 

z dnia 22 lutego 2011 r. 

 

 

ńŁ Ustala się plan dochodów i wydat—ów 
rachun—u dochodów –ednoste— budwetowych na  
2011 rok. 

DOCHODY: w wyso—o`ci 287 984,ŃŃ 

1) Rachunek dochodów wJasnych ”rzy Szkole 
Podstawowej w Brzyskach. 

- od”Jatno`ć za wywywienie 150 000,00 

- stan `rodków na koniec roku 5 739,00 

        

Razem: 155 739,00 

2) Rachunek dochodów wJasnych ”rzy Szkole 
Podstawowej w BJawkowejŁ 

- od”Jatno`ć za wywywienie 120 000,00 

- stan `rodków na koniec roku 12 245,00 

        

Razem: 132 245,00 

WYDATKI: w wyso—o`ci 287 984,ŃŃ 

1) Rachunek dochodów wJasnych ”rzy Szkole 
Podstawowej w Brzyskach. 

- zaku” wywno`ci 155 739,00 

        

Razem: 155 739,00 

2) Rachunek dochodów wJasnych ”rzy Szkole 
Podstawowej w BJawkowej. 

- zaku” wywno`ci 132 245,00 

        

Razem: 132 245,00 
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UCHWAIA NR Xł55ł2Ńńń 

RADY GMINY DZIKOWIEC 

 z dnia 27 maja 2011 r. 

  
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu poJowonego w mie–scowo`ci Śzi—owiec i Nowy Dzikowiec 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ 18 ustŁ2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz 1591, ze 

zm.) oraz art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717,  

ze zmŁ) ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 

Studium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Dzikowiec uchwalonego 

uchwaJą Nr XLIIIł224ł2002 Rady Gminy w Dzikowcu 

z dnia 18 lutego 2002r, z ”óuLŁ zmŁ Rada Gminy 
Dzikowiec uchwala, co nastę”uje: 

RozdziaJ ń 

PRZśPISY OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

”oJowonego w miejscowo`ci Śzikowiec i Nowy 

Dzikowiec, zwany dalej planem. 
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2Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są: 

1) zaJącznik nr 1 graficzny - rysunek planu 

wykonany na kopii mapy zasadniczej w skali  

1: 000; 

2) zaJącznik nr 2ｦ rozstrzygnięcie o sposobie 

realizacji zapisanych w planie inwestycji 

z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych Gminy Śzikowiec, 

oraz zasadach ich finansowania. 

§ 2. 1. Plan obejmuje obszar o powierzchni 

okoJo 10,69 ha ”oJowony w ”óJnocnej czę`ci 
miejscowo`ci Śzikowiec oraz w ”óJnocno- zachodniej 

czę`ci wsi Nowy Śzikowiec (na ”ograniczu 
miejscowo`ci), ”o ”óJnocnej stronie drogi powiatowej 

Dzikowiec-Mechowiec. 

2Ł źaJącznik nr 1 graficzny - rysunek planu 

stanowi integralną czę`ć ustaleL ”lanu, który 
obowiązuje w zakresie zastosowanych na nim 

oznaczeL jako obowiązująceŁ 

3Ł Oznaczenia graficzne wystę”ujące na 
rysunku planu nieuwidocznione w oznaczeniach 

obowiązujących mają charakter informacyjnyŁ 

§ 3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 

1) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
plan zagospodarowania przestrzennego, 

o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej 

uchwaJy; 

2) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę Rady Gminy Śzikowiec; 

3) obszarze planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
obszar objęty ”lanem w granicach 

przedstawionych na rysunku planu; 

4) uciąwliwo`ci zabudowy usJugowej 
i produkcyjnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
przekroczenie standardów jako`ci `rodowiska, 
w tym zjawiska lub stany utrudniające wycie 
albo dokuczliwe dla otaczającego terenu 
w szczególno`ci haJas o duwym natęweniu, 
dymy, opary; 

5) reklamie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć no`nik 
informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej 

formie wraz z elementami konstrukcyjnymi 

i zamocowaniami. 

§ 4. Obowiązują ograniczenia wynikające 
z ”oJowenia w granicach obszaru specjalnej ochrony 

”taków Natura 2000 ｭPuszcza Sandomierskaｬ 
(PLB180005), typ ostoi A, zgodnie z przepisami 

niniejszej uchwaJyŁ 

§ 5. Ustala się ”rzeznaczenie terenów oraz linie 
rozgraniczające tereny o równym ”rzeznaczeniu lub 
równych zasadach zagos”odarowania, oznaczone na 
rysunku planu symbolem literowym i numerem 

identyfikującym je: 

1) MN ｦ przeznaczenie terenów ”od zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną, w tym 1 MN, 

2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN o Jącznej 
”owierzchni okoJo 7,78 ha ; 

2) P, U ｦ ”rzeznaczenie terenu ”od zabudowę 
”rodukcyjną i usJugową o ”owierzchni okoJo 
0,79 ha; 

3) ZN ｦ przeznaczenie terenu ”od zieleL 
nieurządzoną o ”owierzchni okoJo 0,04 ha; 

4) KDL ｦ przeznaczenie terenu pod drogi publiczne 

lokalne, w tym 1KDL, 2KDL o Jącznej 
powierzchni okoJo 1,07 ha; 

5) KDW ｦ ”rzeznaczenie terenów ”od drogi 
wewnętrzne, w tym 1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 

4 KDW, o Jącznej ”owierzchni okoJo 0,74 ha; 

6) KX ｦ ”rzeznaczenie terenu ”od ciąg ”ieszo-

jezdny o ”owierzchni okoJo 0,18 haŁ 

§ 6. Ustala się zasady ochrony i ksztaJtowania 
`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu kulturowego. 

1Ł Nakazuje się: 

1) stosowanie do celów grzewczych uródeJ energii 
cie”lnej umowliwiających minimalizowanie 
niskiej emisji zanieczyszczeL do ”owietrza; 

2) racjonalne wykorzystanie gruntów na cele 
zabudowy przy zachowaniu ustalonych 

w planie parametrów dotyczących wielko`ci 
zabudowy w stosunku do powierzchni dziaJki 
budowlanej (terenu) i udziaJu ”owierzchni 
biologicznie czynnej; 

3) ”oziom haJasu w `rodowisku nie mowe 
przekraczać do”uszczalnego ”oziomu jak dla 
terenów mieszkaniowo-usJugowych 
w rozumieniu ”rze”isów o ochronie 

`rodowiskaŁ 

2Ł źakazuje się: 

1) ”odejmowania dziaJaL mogących w znaczący 
s”osób ”ogorszyć stan siedlisk ”rzyrodniczych 
i w znaczący s”osób w”Jynąć negatywnie na 
gatunki dla ochrony, których zostaJ utworzony 
obszar Natura 2000 w my`l ustawy o ochronie 

przyrody; 

2) lokalizacji inwestycji zaliczonych do 

przedsięwzięć mogących zawsze znacząco 
oddziaJywać na `rodowisko oraz ”rzedsięwzięć 
mogących ”otencjalnie oddziaJywać na 
`rodowisko, dla których zostanie stwierdzony 
obowiązek ”rze”rowadzenia oceny 
oddziaJywania na `rodowisko w rozumieniu 

”rze”isów o ochronie `rodowiska, ”rzy czym 
zakaz ten nie dotyczy inwestycji celu 

publicznego z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, 
w tym infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaJywaniuŁ 

§ 7. 1Ł Ustala się zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów infrastruktury 
technicznej: 
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1) zaopatrzenie w wodę ｦ z gminnej sieci 

wodociągowej o `rednicy od Ø 90 do Ø 160 
zlokalizowanej poza obszarem planu oraz 

czę`ciowo w granicach planu - w ”oJudniowym 
odcinku drogi oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2 KDL poprzez jej rozbudowę, 
budowę ”om”owni wody; 

2) zasilanie w energię elektryczną ｦ 

z elektroenergetycznej sieci `redniego na”ięcia 
15/04 kV zlokalizowanej poza obszarem planu 

wzdJuw drogi ”owiatowej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem KD poprzez jej 

rozbudowę, budowę stacji transformatorowej 

15 kV/04 i sieci niskiego na”ięcia, ”rzy czym 
do”uszcza się mowliwo`ć korzystania 
z indywidualnych uródeJ energii cie”lnej ”od 
warunkiem, we nie ”ogorszą stanu `rodowiska; 

3) zaopatrzenie w gaz ｦ z istniejącej sieci gazowej 

o `rednicy Ø 65 zlokalizowanej wzdJuw 
”oJudniowo-zachodniej granicy planu, w pasie 

drogi publicznej lokalnej oznaczonej na rysunku 

”lanu symbolem 1KŚL mającej ”oJączenie 
rurociągiem o `rednicy Ø 80 zlokalizowanym 
”oza obszarem ”lanu, wzdJuw drogi ”owiatowej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KD; 

4) od”rowadzenie `cieków sanitarnych ｦ do 

gminnej sieci kanalizacji sanitarnej o `rednicy  
Ø 200 i Ø 160 zlokalizowanej w obszarze planu 

wzdJuw jego ”oJudniowo-wschodniej 

i ”oJudniowo-zachodniej granicy w terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1 KDL, 2KDL, 2MN ｦ mającej ”oJączenie 
z kolektorem gJównym biegnącym ”oza 
obszarem ”lanu ”o”rzez budowę ”rze”om”owni 
`cieków; 

5) rozwiązanie od”rowadzenia `cieków 
”owstających w wyniku prowadzenia 

dziaJalno`ci ”rodukcyjnej i usJugowej ”o”rzez 
zastosowanie zabez”ieczeL chroniących ”rzed 
”rzenikaniem zanieczyszczeL w tym substancji 

ro”o”ochodnych do wód i gruntu; 

6) od”rowadzenie wód o”adowych z dachów 
i zadaszeL ”owierzchniowo ”o wJasnych 
dziaJkach oraz docelowo siecią kanalizacji 
deszczowej Ø200- Ø 300 ”o jej wybudowaniu, 
do potoku Olszynka prze”Jywającego ”oza 
obszarem planuｦ po jej przystosowaniu do 

”rzejęcia zwiększonych ilo`ci wód 
deszczowych; 

7) od”rowadzenie wód o”adowych i roztopowych 

z dróg, ciągów ”ieszych, miejsc postojowych, 

”laców- po podczyszczeniu - do sieci kanalizacji 

deszczowej od Ø 200 do Ø 300 ”o jej 
wybudowaniu do potoku Olszynka, po jego 

”rzystosowaniu do ”rzyjęcia zwiększonych 
ilo`ci wód o”adowych i roztopowych; 

8) ogrzewanie obiektów indywidualne 

z zastosowaniem ekologicznych uródeJ energii 
cie”lnej minimalizujących niską emisję 
zanieczyszczeL do ”owietrza; 

9) obsJuga w zakresie telekomunikacji w oparciu 

o istniejącą i ”rojektowaną sieć 
telekomunikacyjną w systemie kablowym  

oraz sieć bez”rzewodową z urządzeniami 
radiowego systemu dostę”owegoŁ 

2. Nowoprojektowane sieci infrastruktury 

technicznej nalewy lokalizować: 

1) w liniach rozgraniczających dróg KŚL, KŚW, 
oraz ciągu ”ieszo-jezdnego KX; 

2) sieci elektroenergetyczne i telekomunikacji jako 

kablowe; 

3) ”rzewody wodociągowe nalewy wy”osawyć 
w hydranty zewnętrzne zgodnie 
z obowiązującymi ”rze”isami w zakresie 

ochrony ”rzeciw”owarowej; 

3Ł Śo”uszcza się: 

1) lokalizację sieci infrastruktury technicznej ”oza 
liniami rozgraniczającymi dróg, ciągu ”ieszo-

jezdnego ”od warunkiem, we nie wykluczy to 
mowliwo`ci zagos”odarowania terenów zgodnie 
z ustalonym w niniejszym planie 

przeznaczeniem; 

2) budowę niezbędnych urządzeL infrastruktury 
technicznej, rozbudowę, ”rzeJowenie, 
zwiększenie do 50% lub zmniejszenie do  

50% ”arametrów sieci wymienionych  

w ust. 1 pkt 1-8 ”od warunkiem we nie 
wykluczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ustalonym w niniejszym 

planie przeznaczeniem; 

3) do czasu realizacji ustaleL ”lanu lokalizację 
bezod”Jywowych zbiorników nieczysto`ci 
ciekJych, ”rzydomowych oczyszczalni `cieków, 
studni kopanych ”od warunkiem, we nie 
wykluczy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym 

w niniejszym planie; 

4) lokalizację inwestycji celu ”ublicznego 
z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, w tym 

infrastruktury telekomunikacyjnej 

o nieznacznym oddziaJywaniuŁ 

§ 8. 1Ł Ustala się zasady gos”odarki od”adami: 

1) gromadzenie od”adów komunalnych, 
segregacja oraz ich usuwanie z obszaru planu 

na zasadach obowiązujących w gminie 

Dzikowiec; 

2) gromadzenie i usuwanie od”adów 
powstających w wyniku prowadzenia 

dziaJalno`ci ”rodukcyjnej i usJugowej, w s”osób 
nie zagrawający `rodowisku i terenom 

sąsiednim, wedJug zasad okre`lonych 
obowiązującymi ”rze”isami w dostosowaniu do 

rodzaju prowadzonej dziaJalno`ci; 

§ 9. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemu komunikacji. 
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1Ł System komunikacyjny tworzą: 

1) drogi publiczne lokalne oznaczone na rysunku 

planu symbolem 1 KDL, 2 KŚL ”owiązane 
z ukJadem komunikacyjnym zewnętrznym  
tj. drogą ”owiatową Śzikowiec- Mechowiec 

oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem KŚ 
”rzebiegającą ”oza obszarem ”lanu, ”o stronie 
”oJudniowej od granic terenu objętego ”lanem ; 

2) drogi wewnętrzne oznaczone na rysunku ”lanu 
symbolem 1 KDW, 2KDW, 3KDW, 4 KDW,ｦ 

powiązane z drogami publicznymi lokalnymi 

oznaczonymi na rysunku planu symbolem 

1 KDL, 2 KDL; 

3) ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony na rysunku planu 

symbolem KX ｦ ”owiązany z drogą ”ubliczną 
lokalną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 
1 KDL; 

4) w przypadku inwestycji Jączącej zabudowę 
usJugową i funkcję mieszkalną (lokal 
mieszkalny) ilo`ć miejsc ”ostojowych stanowi 
sumę wymaganych ilo`ci miejsc dla obu tych 
funkcji. 

2Ł Śo”uszcza się wydzielenie dróg 
wewnętrznych i ciągów ”ieszych nie wyznaczonych 
na rysunku planu o szeroko`ci w liniach 

rozgraniczających nie mniejszej niw 5,0 m ”od 
warunkiem, we nie wykluczy to mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w niniejszym planie. 

3Ł Nalewy za”ewnić w granicach wJasnej dziaJki 
(terenu) miejsca postojowe dla samochodów, ”rzy 
za”ewnieniu wskauników: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej MN nie mniej niw jedno miejsce 
”ostojowe na lokal mieszkalny nie licząc 
miejsca w garawu; 

2) w ”rzy”adku lokalizacji funkcji usJugowej 
dodatkowe miejsca postojowe w ilo`ci nie 
mniejszej niw jedno miejsce ”ostojowe na 50 m² 
”owierzchni uwytkowej budynku ”rzeznaczonej 
”od funkcję usJugową; 

3) dla terenu zabudowy produkcyjnej i usJugowej 
P,U nie mniej niw jedno miejsce ”ostojowe na 
kawde 100 m² ”owierzchni wewnętrznej 
budynku produkcyjnego i usJugowego i nie 

mniej niw jedno miejsce ”ostojowe na 5 osób 
zatrudnionych. 

§ 10. Ustala się zasady ”odziaJu nieruchomo`ci 
na dziaJki budowlane: 

1Ł PodziaJ nieruchomo`ci winien za”ewnić 
kawdej wydzielanej dziaJce budowlanej mowliwo`ć: 

1) dostę”u do drogi ”ublicznej bez”o`rednio, 
”o”rzez drogę wewnętrzną lub ”ubliczny ciąg 
pieszo - jezdny; 

2) wJączenia do sieci infrastruktury technicznejŁ 

2Ł Powierzchnia wydzielanej dziaJki budowlanej 
nie mniejsza niw: 

1) 800 m 2 ｦ dla zabudowy mieszkaniowej 

wolnostojącej; 

2) 400 m 2 ｦ dla zabudowy mieszkaniowej 

bliuniaczej; 

3) 1500 m 2 ｦ dla zabudowy produkcyjnej 

i usJugowejŁ 

3Ł Kawda wydzielana dziaJka budowlana winna 
mieć za”ewnioną szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejszą 
niw: 

1) 18,0 m ｦ dla zabudowy mieszkaniowej 

wolnostojącej; 

2) 14,0 m ｦ dla zabudowy mieszkaniowej 

bliuniaczej; 

3) 30,0 m ｦ dla zabudowy produkcyjnej 

i usJugowejŁ 

4Ł Śo”uszcza się: 

1) Jączenie dziaJek sąsiadujących w jedną dziaJkę 
budowlanąŁ 

2) wydzielenia dziaJek budowlanych o powierzchni 

mniejszej niw wymienione w ust. 2, 

z ”rzeznaczeniem ”od lokalizacją urządzeL 
infrastruktury technicznej, w tym pod stacje 

transformatorowe. 

5Ł źachować kąt ”oJowenia bocznych granic 
dziaJek w stosunku do ”asa drogowego zbliwony do 
90º, z do”uszczeniem odchylenia do 20°Ł 

RozdziaJ 2 

PRZśPISY SZCZśGÓIOWś 

§ 11. Ustala się zasady ksztaJtowania 
zabudowy, oraz zagos”odarowania terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych na rysunku 

planu symbolem: 1MN, 2 MN, 3 MN, 4 MN, 5 MN, 

6MN, 7MN. 

1Ł źasady zagos”odarowania terenów: 

1) budynki nalewy lokalizować zachowując 
nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 

z rysunkiem planu w odlegJo`ci nie mniejszej 
niw: 

a) 8,0 m od linii rozgraniczających dróg 
publicznych lokalnych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 KDL, 2 KDL; 

b) 6,0 m od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem 1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 4 KDW; 

c) na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem 5 MN zachować ”onadto odlegJo`ć 
nie mniejszą niw 4 m od granicy górnego brzegu 
potoku Olszynka; 
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2) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni dziaJki budowlanej nie większa niw 
60 %; 

3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejsza niw 30 % ”owierzchni dziaJki 
budowlanej; 

4) sytuowanie miejsc postojowych przy 

zachowaniu wskauników okre`lonych  
w § 9 ust.3. 

2. Cechy zabudowy: 

1) forma architektoniczna budynków winna 
s”eJniać nastę”ujące wymagania; 

a) budynki mieszkalne do trzech kondygnacji 

nadziemnych, przy czym trzecia kondygnacja 

nadziemna w caJo`ci lub czę`ciowo 
w poddaszu; 

b) wysoko`ć budynków mierzona do najwywej 
”oJowonego elementu dachu - do gJównej 
kalenicy, szczytu dachu lub attyki, nie większa 
niw 10,0 m; 

c) budynki gospodarcze i garawowe oraz 
gospodarczo-garawowe - jedna kondygnacja 

nadziemna ”rzy zachowaniu wysoko`ci nie 
większej niw 6,0 m; 

2) geometria dachów; dachy nad gJówną bryJą 
budynków dwus”adowe, lub wielos”adowe 
o kątach nachylenia ”oJaci dachowych od  
15º do 45° z mowliwo`cią lokalizacji lukarn, 
okien ”oJaciowych; 

3) pokrycie dachów: blachą, dachówką 
ceramiczną lub materiaJem 
dachówko”odobnym, matowe utrzymane 
w kolorze naturalnej ceramiki budowlanej lub 

grafitu; 

4) elewacje budynków mieszkalnych maksymalnie 

w dwóch kolorach nie licząc odcieni kawdego 
z tych kolorów; 

5) stosowanie na elewacjach i ”okryciu dachów 
budynków gos”odarczych i garawy kolorystyki 
oraz materiaJów wykoLczeniowych 
harmonizujących z kolorystyką i materiaJami 
zastosowanymi w budynkach mieszkalnych; 

6) ogrodzenia od strony dróg awurowe z zakazem 

stosowania ”eJnych z prefabrykowanych 

”rzęseJ betonowych. 

3Ł Śo”uszcza się lokalizację: 

1) budynków gos”odarczych w granicy z dziaJką 
sąsiednią; 

2) funkcji usJugowej nieuciąwliwej ”od warunkiem, 

we jej ”owierzchnia uwytkowa nie ”rzekroczy 
30% powierzchni danego budynku 

mieszkalnego; 

3) obiektów maJej architekturyŁ 

4Ł Śostę”no`ć komunikacyjna; 

1) terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolem 1 MN, 2 MN bez”o`rednio z dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku planu 

1 KDL, 2KDL lub po”rzez drogi wewnętrzne 
oznaczone na rysunku planu symbolem 1 KDW, 

2 KDW, 3 KDW; 

2) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3 MN bez”o`rednio z dróg 
publicznych lokalnych oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1 KDL, 2KDL lub poprzez 

drogę wewnętrzną oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem 2 KDW; 

3) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4 MN bez”o`rednio z dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem1 KDL, 2 KDL lub poprzez 

wydzielenie w granicach terenu 4 MN drogi 

wewnętrznej lub ciągu ”ieszo-jezdnego; 

4) terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 5 MN, 6 MN bez”o`rednio z drogi 

publicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 2 KŚL lub ”o”rzez drogę 
wewnętrzną oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem 4 KDW; 

5) terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 7 MN bez”o`rednio z drogi 

publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 2 KDL; 

5Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej zgodnie z ustaleniami ”lanu okre`lonymi 
w § 7 niniejszej uchwaJyŁ 

§ 12. Ustala się zasady ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu 

oznaczonego na rysunku planu symbolem  

P,U ”rzeznaczonego ”od zabudowę ”rodukcyjną 
i usJugowąŁ 

1. Zasady zagospodarowania terenu: 

1) budynki nalewy lokalizować zachowując 
nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie 

z rysunkiem planu w odlegJo`ci nie mniejszej 
niw: 

a) 8,0 m od linii rozgraniczającej drogi ”ublicznej 
lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem 

1 KDL; 

b) 4,0 m od linii rozgraniczającej ciągu ”ieszo-

jezdnego oznaczonego na rysunku planu 

symbolem KX; 

2) wielko`ć ”owierzchni zabudowy w stosunku do 

”owierzchni wydzielonej dziaJki (lub terenu  
P,U) nie większa niw 70%; 

3) udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej nie 
mniejszy niw 10% ”owierzchni wydzielonej 
dziaJki (lub terenu P,U), w tym nie mniej niw  
5% ”owierzchni zagos”odarować jako zieleL 
wysoką (drzewa) lub `rednią (krzewy); 
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4) zapewnienie w granicach terenu inwestycji 

miejsc ”ostojowych dla samochodów  
”rzy zachowaniu wskauników okre`lanych  
w § 9 ust. 2 , pkt 3; 

5) zagospodarowanie terenu w dowolnych 

proporcjach dla realizacji funkcji produkcyjnej 

i usJugowej; 

6) uciąwliwo`ć wynikającą z prowadzenia 

dziaJalno`ci ”rodukcyjnej, usJugowej ograniczyć 
do granic terenu objętego ”lanemŁ 

2. Cechy zabudowy: 

1) forma architektoniczna winna s”eJniać 
nastę”ujące wymagania: 

a) wysoko`ć zabudowy do 3 kondygnacji 

nadziemnych, nie większa niw 12,0 m, 

b) geometria dachów: dachy dwus”adowe lub 
wielospadowe o nachyleniu gJównych ”oJaci 
dachowych od”owiednio od 5° do 35º, od  
15° do 45°, 

c) ”okrycie dachów blacha, blachodachówką lub 
”a”ą z zastosowaniem kolorystyki w odcieniach 

naturalnej ceramiki budowlanej lub grafitu, 

d) elewacje budynków maksymalnie w dwóch 
kolorach nie licząc odcieni kawdego z tych 

kolorówŁ 

3Ł źasady ”odziaJu na dziaJki budowlane 
zgodnie z ustaleniami okre`lonymi w § 10 ”kt2  
lit.c i pkt 3 litŁc niniejszej uchwaJyŁ 

4Ł Śostę”no`ć komunikacyjna terenu z drogi 

powiatowej Dzikowiec-Mechowiec oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem KŚ ”o”rzez drogę ”ubliczną 
lokalną oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem 1 KDL 

i ”o”rzez ciąg ”ieszo-jezdny oznaczony na rysunku 

planu symbolem KX. 

5Ł źasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej zgodnie z ustaleniami ”lanu okre`lonymi 
w § 7 niniejszej uchwaJyŁ 

6Ł Na terenie P,U do”uszcza się lokalizację: 

1) jednego lokalu mieszkalnego w nie więcej niw 
w jednym budynku usJugowym, ”rzy czym 
powierzchnia caJkowita lokalu mieszkalnego nie 
mowe ”rzekroczyć 30% ”owierzchni caJkowitej 
budynku usJugowego; 

2) urządzeL i sieci infrastruktury technicznej; 

3) obiektów maJej architektury; 

4) wolnostojących znaków informacji wizualnej 

”od warunkiem, we ich ”owierzchnia nie będzie 
większa niw 5 m2; 

5) montaw reklam, szyldów na elewacjach 
budynków ”od warunkiem, we suma ich 
powierzchni nie przekroczy 30% powierzchni 

”ojedynczej `ciany danej elewacjiŁ 

§ 13. Ustala się zasady zagospodarowania 

i warunki zabudowy terenu zieleni nie urządzonej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem ZN. 

1. Zasady zagospodarowania: 

1) teren ”rzeznacza się ”od zieleL naturalną 
nieurządzoną ｦ stanowiącą obudowę 
biologiczną ”otoku Olszynka; 

2) udziaJ powierzchni biologicznie czynnej nie 

mniej niw 60 % ”owierzchni terenu; 

2Ł Śo”uszcza się lokalizację kJadki ”ieszej, 
ciągów ”ieszych, `ciewek rowerowych, sieci 
i urządzeL infrastruktury technicznej w tym 

”rze”om”owni `cieków, ”om”owni wody, stacji 
transformatorowej, z dostę”no`cią komunikacyjną 
z drogi wewnętrznej oznaczonej na rysunku ”lanu 
symbolem 4 KDW oraz inwestycji celu publicznego 

z zakresu Jączno`ci ”ublicznej, w tym infrastruktury 

telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaJywaniuŁ 

3Ł źakazuje się lokalizacji wszelkich obiektów 
kubaturowych i budowli o”rócz wymienionych 
w ust.2. 

§ 14. Ustala się ”arametry i zasady 

zagos”odarowania terenów komunikacji- dróg 
publicznych lokalnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 1 KDL, 2KDL: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem planu ｦ 12,0 m z miejscowym 

poszerzeniem w rejonie skrzywowania z drogą 
”owiatową oznaczoną na rysunku ”lanu 
symbolem KD (poza obszarem planu); 

2) szeroko`ć jezdni nie mniejsza niw 7,0m, chodnik 

o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,5 m; 

3) o`wietlenie dróg jednostronne lub dwustronne; 

4) `ciewka rowerowa o szeroko`ci nie mniejszej niw 
2,0m; 

5) odwodnienie drogi skanalizowane; 

6) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojowychŁ 

§ 15. Ustala się ”arametry i zasady 

zagospodarowania dróg wewnętrznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1 KDW, 2 KDW, 3 KDW, 

4 KDW; 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem ”lanu nie mniejsza niw 10,0m; 

a) z placem manewrowym o wymiarach nie 

mniejszych niw 15x15 m na drogach 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1 KDW, 3 KDW, 4 KDW; 

b) z miejscowym poszerzeniem w rejonie 

wJączenia do dróg ”ublicznych lokalnych 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 

1 KDL, 2 KDL; 

2) chodnik o szeroko`ci nie mniejszej niw 1,5 mŁ 
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§ 16. Ustala się ”arametry i zasady 

zagos”odarowania ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego 

na rysunku planu symbolem KX: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgodnie 
z rysunkiem ”lanu nie mniejsza niw 5,0m; 

a) z placem nawrotowym o wymiarach nie 

mniejszych niw 10,0 m x 15,0 m, 

b) z miejscowym poszerzeniem w rejonie 

wJączenia do drogi ”ublicznej lokalnej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL. 

§ 17. Śo czasu realizacji ustaleL ”lanu tereny 
”ozostawia się w dotychczasowym uwytkowaniuŁ 

§ 18. Ustala się stawkę ”rocentową 
stanowiącą ”odstawę naliczania jednorazowej o”Jaty 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związku 
z uchwaleniem niniejszego planu: 

1) dla terenów MN 20 %; 

2) dla terenu P,U 30%; 

3) dla terenu ZN 1%; 

4) dla terenów KŚL, KŚW, KX 1%Ł 

RozdziaJ 3 

PRZśPISY KOKCOWś 

§ 19. Wykonanie uchwaJy zleca się Wójtowi 
Gminy Dzikowiec. 

§ 20. UchwaJa obowiązuje ”o u”Jywie 30 dni 
od dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Edward Klecha 
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