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nawcę m“ntawu - § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

ｭKw“ta d“finans“wania wyn“si d“ 30% —“sztów 
związanych z m“dernizac–ą istnie–ąceg“ uródJa 
cie”Ja lub bud“wą n“weg“ uródJa cie”JaŁ Maksy-

malna kwota dofinansowania wynosi: - w przy-

”ad—u wymiany istnie–ąceg“ lub bud“wy n“weg“ 
uródJa cie”Ja w miesz—aniu nie więce– niw 1 000 zJ 
- w ”rzy”ad—u wymiany istnie–ąceg“ lub bud“wy 
n“weg“ uródJa cie”Ja w d“mu –edn“r“dzinnym  
i wielorodzinnym nie więce– niw 2 000 zJ" 

 

§ 3. W”r“wadza się zmiany w Regulaminie 
d“finans“wania ze `r“d—ów Gminneg“ Funduszu 
Ochr“ny _r“d“wis—a i G“s”“dar—i W“dne– —“sz-

tów bud“wy ”rzyd“m“wych “czyszczalni `cie-

—ów na terenie Gminy Olesn“, —tóreg“ tre`ć sta-

n“wi zaJączni— nr 3 d“ uchwaJy, w ten s”“sób, 
we: "§ 2 ”—tŁ 4 “trzymu–e brzmienie: ｭJeweli nie-

ruch“m“`ć zna–du–e się we ws”óJwJasn“`ci, wy-

magana –est zg“da wszyst—ich ws”óJwJa`cicieli 
na bud“wę “czyszczalniｬ - w § 2 s—re`la się ”—tŁ 
9 - w § 3 ustŁ 1 ｭna eta”ie s—Jadania wni“s—uｬ 
pkt. 2 otrzymuje brzmienie: dokument potwier-

dza–ący tytuJ ”rawny d“ “bie—tu bud“wlaneg“, 
—tóry z“stanie wy”“saw“ny w ”rzyd“m“wą 

“czyszczalnię `cie—ów (w ”rzy”ad—u budyn—u d“ 
—tóreg“ tytuJ ”rawny ”“siada —il—a “sób nalewy 
d“Jączyć zg“dę ws”óJwJa`cicieli
”—tŁ 3 “trzymu–e brzmienie: Na wądanie Gminy 
Olesn“ wni“s—“dawca z“b“wiązany –est d“Jączyć 
d“ wni“s—u inne d“—umenty zg“dnie z “b“wiązu-

pkt. 4 otrzymuje brzmienie: Aktualna aprobata 

techniczna wydana ”rzez instytuc–ę u”“wawni“ną 
n”Ł: Instytut Ochr“ny _r“d“wis—a w Warszawie, 
Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. -  

§ 3 ustŁ 1 ｭ”“ za—“Lczeniu zadaniaｬ s—re`la się 
pkt. 2." 

 

§ 4. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmi-

strzowi Olesna  

 

§ 5. UchwaJa wch“dzi w wycie w terminie 14 
dni ”“ “gJ“szeniu w Śzienni—u Urzęd“wym Wo-

–ewództwa O”“ls—ieg“Ł  
 

Przew“dniczący  
Rady Miejskiej 

Piotr Antkowiak 

1529 

 

1530 

 
1530 

UCHWAIA NR XLIIł233ł2009 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEtŚźIś 

 

 z dnia 27 ”audzierni—a 2009 rŁ 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w granicach administracyjnych wsi Jaryszów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy  

z dnia 8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; 

z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 

z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337;  

z 2007 r. Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 

z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 

1458., z 2009 r. Nr 52, poz. 420), art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 

poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 

1492; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 

1635; z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413) 

“raz w związ—u z uchwaJą Nr XIXł81ł2004 Rady 
Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 30 marca 2004 r.  
w s”rawie ”rzystą”ienia d“ s”“rządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w granicach administracyjnych wsi Jary-

szów, ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci ”r“–e—tu ”lanu 
ze Studium uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”o-

darowania przestrzennego Gminy Ujazd po zmia-

nach, zatwierdzonym uchwaJą Nr XXVł150ł2008 
Rady Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 12 wrze`nia 
2008 r., Rada Mie–s—a w U–eudzie uchwala, c“ 
nastę”u–e: 

 

ŚziaJ I 
Prze”isy ogólne 

 

§ 1Ł1Ł Uchwala się mie–sc“wy ”lan zag“s”o-

darowania przestrzennego terenu w granicach 

administracyjnych wsi Jaryszów, zwany dale– 
planem. 

2. P“wierzchnia ewidency–na “bszaru “b–ęteg“ 
planem wynosi 705,1072 ha. 

3. Celem ”lanu –est ”“”rawa warun—ów wycia  
i ”r“wadzenia dziaJaln“`ci g“s”“darcze– “raz –a-

—“`ci `r“d“wis—a ”“”rzez: 
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1)  ”“”rawę Jadu ”rzestrzenneg“ “raz regula-

c–ę fun—c–i i s”“s“bów zag“s”“dar“wania m“gą-
cych wyw“Jywać —“nfli—ty ”rzestrzenne; 

2)  wyznaczenie n“wych terenów ”rzeznaczo-

nych ”“d zabud“wę miesz—ani“wą; 
3)  wyznaczenie terenów dla realizac–i inwe-

styc–i z za—resu usJug, s—Jad“wania i ”r“du—c–i; 
4)  regulac–ę istnie–ących i wyznaczenie ”rze-

biegu n“wych dróg; 
5)  “—re`lenie zasad “chr“ny zas“bów `r“do-

wiska i przyrody; 

6)  “chr“nę bez”ieczeLstwa ludn“`ci i mienia 
”rzed zagr“weniamiŁ 

4. Przedmiotem planu miejscowego jest usta-

lenie: 

1)  ”rzeznaczenia terenów “raz linii r“zgrani-

cza–ących tereny “ równym ”rzeznaczeniu i rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2)  zasad “chr“ny i —sztaJt“wania Jadu ”rze-

strzennego; 

3)  zasad “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy i —ra-

jobrazu kulturowego; 

4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów “raz dóbr —ultury ws”óJczesne–; 
5)  wymagaL wyni—a–ących z ”“trzeb —sztaJ-

towania przestrzeni publicznych; 

6)  ”arametrów i ws—auni—ów —sztaJt“wania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym 

linii zabud“wy, gabarytów “bie—tów i ws—auni-

—ów intensywn“`ci zabud“wy; 

7)  granic i s”“s“bów zag“s”“dar“wania tere-

nów lub “bie—tów ”“dlega–ących “chr“nie, usta-

l“nych na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych; 
8)  szczegóJ“wych zasad scalania i ”“dziaJu 

nieruch“m“`ci “b–ętych ”lanem; 
9)  szczególnych warun—ów zag“s”“dar“wania 

terenów “raz “graniczeL w ich uwyt—“waniu, w tym 
zakazu zabudowy; 

10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —“muni—ac–i i infrastru—tury techniczne–; 
11)  s”“s“bów tymczas“weg“ zag“s”“daro-

wania, urządzania i uwyt—“wania terenów; 
12)  stawek procentowych, na podstawie któ-

rych ustala się “”Jatę związaną ze wzr“stem war-

t“`ci nieruch“m“`ciŁ 
 

§ 2Ł1Ł Integralną czę`ć ninie–sze– uchwaJy sta-

n“wią zaJączni—i: 
1)  zaJączni— nr 1 ｦ rysunek planu w skali 

1:2000, s”“rządz“ny z wy—“rzystaniem urzędo-

wych kopii mapy zasadniczej oraz mapy ewiden-

cyjnej w skali 1:1000; 

2)  zaJączni— nr 2 ｦ r“zstrzygnięcie Rady Mie–s—ie– 
w sprawie rozpatrzenia uwag do projektu planu; 

3)  zaJączni— nr 3 ｦ r“zstrzygnięcie Rady Miej-

skiej w sprawie sposobu realizacji i zasadach finan-

sowania zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, nalewących d“ zadaL 
wJasnych gminyŁ 

§ 3Ł1Ł Ob“wiązu–ącymi ustaleniami zawartymi 
na rysun—u ”lanu są: 

1)  obszar opracowania planu wyznaczony 

”rzebiegiem granicy administracy–ne– s“Jectwa; 
2)  linie r“zgranicza–ące tereny “ równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zag“s”“dar“wa-

nia, `ci`le “—re`l“ne “raz “rientacy–ne; 
3)  linie zabudowy ｦ nieprzekraczalne i obo-

wiązu–ące; 
4)  ”rzeznaczenie terenu, “—re`l“ne —“l“rem 

oraz symbolem literowym i numerem; 

5)  korytarze ekologiczne - ustanowione pla-

nem; 

6)  obszar zwartej zabudowy wsi ｦ ustano-

wiony planem; 

7)  strefa ochrony konserwatorskiej ustano-

wiona planem; 

8)  zabytki nieruchome ustanowione planem; 

9)  “znaczenia wyni—a–ące z ”rze”isów “dręb-

nych, w tym: zabytki archeologiczne, zabytki 

nieruchome, strefa ochrony sanitarnej cmentarza. 

2. P“z“staJe, niewymieni“ne w ustŁ 1 ”—t 2, 

elementy rysun—u ma–ą chara—ter inf“rmacy–nyŁ 
3. Linie r“zgranicza–ące wyznacza–ą w s”“sób 

`cisJy granice “bszarów zwanych w dalsze– czę`ci 
jednostkami terenowymi. W przypadku zastoso-

wania na rysun—u ”lanu linii r“zgranicza–ące– 
“rientacy–ne–, w ninie–sze– uchwale “—re`l“ne zo-

staJy zasady i warun—i ”recyzu–ące –e– ”rzebiegŁ 
4. Ustalenia ”lanu f“rmuJ“wane są na dwóch 

”“zi“mach: “gólnym i szczegóJ“wymŁ Ustalenia 
“gólne “b“wiązu–ą na caJym “bszarze “b–ętym ”la-

nemŁ Ustalenia szczegóJ“we “b“wiązu–ą w grani-

cach danej jednostki terenowej. 

 

§ 4Ł1Ł Symbole literowe i cyfrowe zastosowa-

ne w ”lanie dla “—re`lenia ”rzeznaczenia i zasad 
zag“s”“dar“wania terenów “znacza–ą:  

1)  symb“le liter“we “—re`la–ące ”rzeznaczenie 

podstawowe danej jednostki terenowej: 

 

MW -  tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej, 

MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 

MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

r“dzinne– z usJugami, 
RM -  tereny zabudowy zagrodowej, 

U -  tereny zabud“wy usJug“we–, 
UK -  tereny usJug —ultury i —ultu religi–neg“, 
UO -  teren usJug “`wiaty, 
US -  tereny usJug s”“rtu, 
UT -  tereny usJug turysty—i i re—reac–i, 
S -  tereny s—Jadów, magazynów “raz rze-

mi“sJa, 
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RU -  tereny “`r“d—ów produkcji rolnej ｦ ro-

`linne– i zwierzęce–, 
KA -  teren autostrady A4, 

KD -  tereny dróg i ulic ”ublicznych, w tym: 
KDG ｦ dr“ga gJówna “raz ulica w ciągu 
dr“gi ”“wiat“we– —lasy gJówne–, 
KDL ｦ dr“ga l“—alna “raz ulica w ciągu 
drogi klasy lokalnej, 

KDD ｦ drogi i ulice gminne klasy dojaz-

dowej, 

KPJ -  ciągi ”iesz“-jezdne, 

KP -  ciąg ”ieszy 

KDW -  tereny dróg wewnętrznych, 
KDR -  tereny dróg trans”“rtu r“lneg“ i le`neg“, 
KS -  tereny ”ar—ingów “raz “bsJugi —“muni-

kacji, 

K -  tereny infrastruktury technicznej ｦ pom-

”“wnie `cie—ów, 
W -  tereny infrastruktury technicznej ｦ pom-

pownie i zbiorniki wody, 

E -  tereny infrastruktury technicznej ｦ stacje 

transformatorowe, 

KT -  tereny infrastru—tury techniczne– związa-

ne– z bud“wą i “bsJugą zbi“rni—a reten-

cy–neg“ ｭJaryszówｬ, 
WS -  tereny `ródląd“wych wód ”“wierzch-

niowych (rzeki, jeziora, stawy, strumie-

nie, ”“t“—i, —anaJy, r“wy meli“racy–ne), 
R -  tereny gruntów r“lnych, 
RO -  tereny sadów i “gr“dów, 
RZ -  tereny trwaJych uwyt—ów ziel“nych, Ją— i 

pastwisk, 

ZI -  tereny zieleni izolacyjnej, 

ZP -  tereny ”ar—ów i zieleni urządz“ne–, 
ZC -  teren cmentarza 

ZL -  tereny lasów, 
ZLd -  tereny d“lesieL 

 

2)  symb“le liter“we u–ęte w nawias “—rągJy 
“—re`la–ące ”rzeznaczenie tymczas“we dane– –ed-

nostki terenowej: 

(E) - tereny infrastruktury technicznej ｦ stacje 

transformatorowe, 

(KDZ) ｦ dr“ga zbi“rcza “raz ulica w ciągu dro-

gi powiatowej klasy zbiorczej, 

(KDR) - tereny dróg trans”“rtu r“lneg“ i le`neg“; 
3)  “znaczenia cyfr“we ws—azu–ące na —“le–ny 

numer jednostki terenowej wydzielonej liniami roz-

granicza–ącymi w ramach daneg“ ”rzeznaczenia. 

2. Śwa lub więce– symb“li liter“wych “ddzie-

l“nych ”rzecin—iem “znacza, we są “ne równo-

rzędne, a “znacz“na w ten s”“sób –edn“st—a 
teren“wa m“we być ”rzeznacz“na i zag“spoda-

r“wana zg“dnie z —awdym z symb“li w caJ“`ci lub 
w dowolnych proporcjach. 

 

§ 5Ł1Ł O—re`lenia i nazwy uwyte w ”lanie 
“znacza–ą: 

1)  budowle rolnicze ｦ nalewy ”rzez t“ r“zu-

mieć bud“wle dla ”“trzeb r“lnictwa i ”rzech“wal-

nictwa ”r“du—tów r“lnych, “ —tórych m“wa  

w ”rze”isach “drębnych; 
2)  budynki gospodarskie ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć budyn—i niemiesz—alne w hist“rycznie 
u—sztaJt“wane– zabud“wie zagr“d“we–, —tóre nie 
”eJnią –uw sw“–e– ”ierw“tne– fun—c–i związane–  
z fun—c–ą r“lniczą n”Ł st“d“Jy; 

3)  dominanta przestrzenna wysoko`ciowa ｦ 

budyne— lub bud“wla “ wys“—“`ci ”rze—racza–ą-
ce– `rednią wys“—“`ć sąsiednie– zabud“wy “ wię-
ce– niw 50%, góru–ący nad tą zabud“wą i wyrów-
nia–ący się w —ra–“brazie;  

4)  dziaJka budowlana ｦ nalewy ”rzez t“ r“zu-

mieć dziaJ—ę gruntu, —tóre– wiel—“`ć, cechy geo-

metryczne, d“stę” d“ dr“gi ”ubliczne– “raz wy”o-

sawenie w urządzenia infrastru—tury techniczne– 
um“wliwia–ą ”rawidJ“we i rac–“nalne —“rzystanie  
z budyn—ów i urządzeL ”“J“w“nych na te– dziaJce; 

5)  dziaJalno`ć nieuciąwliwa ｦ nalewy ”rzez t“ 
rozumieć dziaJaln“`ć usJug“wą, rzemi“sJa, ”ro-

du—cy–ną lub s—Jad“w“-magazyn“wą stan“wiącą 
”rzeznaczenie ”“dstaw“we lub uzu”eJnia–ące, 
—tóre– fun—c–“n“wanie nie ”“w“du–e ”rze—r“cze-

nia standardów emisy–nych i standardów –a—“`ci 
`r“d“wis—a “—re`l“nych w ”rze”isach “drębnych, 
z wy—luczeniem ”rzedsięwzięć m“gących znaczą-
c“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla —tórych s”o-

rządzenie ra”“rtu “ “ddziaJywaniu ”rzedsięwzię-
cia na `r“d“wis—“ –est wymagane na ”“dstawie 
”rze”isów “drębnych lub indywidualnych decyz–i 
administracyjnych; 

6)  linie zabudowy ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
linie regulacy–ne “—re`la–ące usytu“wanie budyn-

—ów w “dniesieniu d“ —rawędzi –ezdni lub linii 
r“zgranicza–ących i granic nieruch“m“`ciŁ 

 a)  linia nieprzekraczalna ｦ “—re`la–ąca mini-

malną “dlegJ“`ć budyn—ów i bud“wli “d —rawędzi 
–ezdni lub linii r“zgranicza–ących i granic nieru-

ch“m“`ci; 
 b)  linia “b“wiązu–ąca - linia wyznacza–ąca wy-

maganą (“b“wiąz—“wą) “dlegJ“`ć budyn—ów  
“ fun—c–i ”“dstaw“we– “d ulicy (dr“gi), mierz“ną d“ 
zasadnicze– fr“nt“we– `ciany budyn—u lub, w ”rzy-

padku gdy `ciana ta nie –est równ“legJa d“ linii r“z-

granicza–ące– ulicy, d“ na–bliwszeg“ ”un—tu te– `cia-

ny; linia ta –est –edn“cze`nie nie”rze—raczalną linią 
zabud“wy dla budyn—ów t“warzyszących; 

7)  ”rzedsięwzięcia celu ”ublicznego - nalewy 
”rzez t“ r“zumieć cele ”ubliczne “ —tórych m“wa 
w ”rze”isach “drębnych z za—resu g“s”“dar—i 
nieruch“m“`ciami “raz zadania wJasne sam“rzą-
dów, “ —tórych m“wa w ustawach ustr“–“wych; 



Dziennik Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 106 ｦ 8633 ｦ Poz. 1530 

 

8)  ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddziaJy-

wać na `rodowisko ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
”rzedsięwzięcia “ —tórych m“wa w ”rze”isach “d-

rębnych z za—resu “chr“ny `r“d“wis—a m“gące 
zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“ “raz 
m“gące ”“tenc–alnie znacząc“ “ddziaJywać na `ro-

d“wis—“ –eweli “b“wiąze— s”“rządzenia ra”“rtu  
“ “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“dowisko 

zostanie dla nich stwierdzony na podstawie przepi-

sów “drębnych lub indywidualnych decyz–i admini-

stracyjnych; 

9)  ”rze”isy odrębne - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz Pol-

skie Normy; 

10)  ”rzestrzeL ”ubliczna ｦ nalewy ”rzez t“ ro-

zumieć teren wydziel“ny liniami r“zgranicza–ącymi, 
będący terenem “góln“d“stę”nym, sJuwący “góJ“wi 
s”“Jeczn“`ci w celu ”“”rawy –a—“`ci wycia ”“”rzez 
stw“rzenie ”rzestrzeni —“nta—tów i —“muni—ac–i; 
”rzeznacz“ny ”“d ”lace ”ubliczne, ciągi ”iesze, 
`ciew—i r“wer“we “raz tereny ”ar—ów i zieleni iz“la-

cyjnej; do ”rzestrzeni ”ubliczne– zalicza się równiew 
tereny sJuwące “góJ“wi s”“Jeczn“`ci, “ “granicz“ne– 
d“stę”n“`ci, w tym tereny usJug —ultury i —ultu 
religi–neg“ “raz usJug “`wiaty i s”“rtu; 

11)  przeznaczenie podstawowe ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć ”rzeznaczenie “—re`l“ne dla 
—awde– wydziel“ne– liniami r“zgranicza–ącymi –ed-

n“st—i teren“we–, —tóre ”“winn“ ”rzewawać na 
terenie “b–ętym inwestyc–ą “raz na rzecz —tóreg“ 
nalewy r“zstrzygać wszyst—ie ewentualne —“nflik-

ty przestrzenne; 

12)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ nalewy 
”rzez t“ r“zumieć ”rzeznaczenie inne niw ”“dsta-

w“we, d“”uszcz“ne d“ realizac–i –a—“ uzu”eJnie-

nie ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“ i niebędące  
z nim w —“nfli—cie, —tóre nie m“we ”rzewawać na 
terenie “b–ętym inwestyc–ą; 

13)  rysunek planu ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
ma”ę w s—ali 1:2000, stan“wiąca —“m”ilac–ę 
mapy ewidencyjnej oraz zasadniczej pochodzą-
cych z zasobu geodezyjno-kartograficznego, na 

—tóre– “znacz“n“ w f“rmie graficzne– ustalenia 
”lanu, stan“wiącą zaJączni— nr 1 do niniejszej 

uchwaJy; 
14)  rzemiosJo - zawodowe wykonywanie dzia-

Jaln“`ci g“s”“darcze– ”rzez “s“bę fizyczną, z udzia-

Jem —walifi—“wane– ”racy wJasne–, w imieniu wJa-

snym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnieniu 

d“ 50 ”rac“wni—ów zwaną dale– rzemie`lni—iemŁ Do 

rzemi“sJa nie zalicza się dziaJaln“`ci: handl“we–, 
trans”“rt“we–, usJug h“telars—ich, usJug `wiadczo-

nych w wy—“nywaniu w“lnych zaw“dów, usJug 
leczniczych “raz dziaJaln“`ci wytwórcze– i usJugo-

we– artystów ”lasty—ów i f“t“grafi—ów; 
15)  szeroko`ć elewacji frontowej ｦ szer“—“`ć 

elewac–i budyn—ów miesz—alnych, g“s”“dar-

czych, usJug“wych i ”r“du—cy–nych zl“—aliz“wa-

nych w ”ierwsze– linii zabud“wy, —sztaJtu–ących 

”ierze–ę ulicy, mierz“na “d str“ny ulicy lub dr“gi, 
z —tóre– “dbywa się “bsJuga terenu; 

16)  usJugi ”ubliczne ｦ nalewy ”rzez t“ r“zu-

mieć usJugi sJuwące realizac–i celów ”ublicznych  
z zakresu: administracji lokalnej i ponadlokalnej, 

“`wiaty, s”“rtu, re—reac–i, zdr“wia, “”ie—i s”o-

Jeczne–, —ultury, infrastru—tury techniczne–; 
17)  wskaunik intensywno`ci zabudowy ｦ na-

lewy ”rzez t“ r“zumieć st“sune— ”“wierzchni za-

budowanej budynkami do powierzchni nierucho-

m“`ci, wyraw“ny w ”r“centach; 
18)  zabudowa jednorodzinna ｦ nalewy ”rzez 

t“ r“zumieć budyn—i w“ln“st“–ące, budyn—i  
w zabud“wie bliuniacze–, szereg“we– lub gru”o-

we– sJuwące zaspokojeniu potrzeb mieszkanio-

wych wraz z t“warzyszącymi budyn—ami gara-

w“wymi i g“s”“darczymi; 
19)  zabudowa zagrodowa ｧ nalewy ”rzez t“ 

r“zumieć budyn—i miesz—alne, g“s”“darcze i in-

wentarskie w rodzinnych gospodarstwach rol-

nych, hodowlanych lub ogrodniczych. 

2. P“z“staJe “—re`lenia uwyte w ”lanie nalewy 
r“zumieć zg“dnie z ich znaczeniem zawartym  
w ”rze”isach “drębnychŁ 

 

ŚziaJ II 
Ustalenia ogólne obowiązujące na caJym ob-

szarze objętym ”lanem 

 

RozdziaJ ń 

źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody 

 

§ 6Ł1Ł W celu ochrony `r“d“wis—a i ”rzyr“dy 
na caJym “bszarze ”lanu: 

1)  ”“wierzchnie zagr“w“ne zanieczyszczeniem 
produktami ropopochodnymi i innymi substan-

c–ami sz—“dliwymi nalewy zabez”ieczyć w s”“sób 
uniem“wliwia–ący ich ”rzeni—anie d“ gruntu “raz 
wód ”“dziemnych: 

 a)  na terenach skJad“w“-magazynowych naka-

zu–e się ”eJne uszczelnienie ”“wierzchni ”laców 
magazynowych i manewrowych oraz innych po-

wierzchni naraw“nych na zanieczyszczenie substan-

c–ami sz—“dliwymi “raz wy—“nanie wewnętrzne– 
sieci —analizac–i deszcz“we– ”rzemysJ“we– i zabez-

pieczenie ”rzed s”Jywem zanieczyszcz“nych wód 
“”ad“wych i r“zt“”“wych na tereny ”rzylegJe, 

 b)  na terenach baz transportowych i innych 

terenach i “bie—tach “bsJugi trans”“rtu nalewy 
d“dat—“w“ zainstal“wać se”arat“ry ”aliw i “le-

–ów ”rzed wJączeniem wewnętrzne– sieci kanali-

zacji do systemu kanalizacji gminnej; 

2)  gr“madzenie i ”rzech“wywanie `r“d—ów 
“chr“ny r“`lin, naw“zów mineralnych i “rganicz-

nych, m“wliwe –est –edynie w s”“sób uniem“wli-
wia–ący ich ”rzeni—anie d“ gruntu “raz wód ”“d-

ziemnych; 
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3)  na—azu–e się “d”r“wadzenie `cie—ów by-

towych i komunalnych do sieci kanalizacji sani-

tarnej; 

4)  zabrania się w”r“wadzania nie“czyszczo-

nych `cie—ów d“ wód ”“wierzchni“wych i d“ 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 

—anaJów `cie—“wych; 
5)  zabrania się l“—alizac–i ”rzyd“m“wych 

“czyszczalni `cie—ów; 
6)  zabrania się l“—aliz“wania s—Jad“wis— “d-

”adów; 
7)  zabrania się l“—alizac–i gieJd i targów zwie-

rząt; 
8)  w”r“wadza się za—az zabud“wy na grun-

tach II i III —lasy z wy–ąt—iem dróg, “bie—tów  
i sieci infrastru—tury techniczne–, w tym związa-

nych z bud“wą i “bsJugą zbi“rni—a retency–neg“ 
ｭJaryszówｬ “raz zabud“wy l“—aliz“wane– na te-

renach wyznaczonych do tego celu w planie. 

2. W celu ochrony krajobrazu na obszarze pla-

nu ustanawia się: 
1)  korytarze ekologiczne o charakterze lokal-

nym, na “bszarze —tórych “b“wiązu–e: 
 a)  “chr“na ”rzed zmianą uwyt—“wania tere-

nów “raz ”rzed zniszczeniem lub ”rzerwaniem 
ciągJ“`ci —“rytarza; 

 b)  za—az zabud“wy, z wy–ąt—iem dróg, “biek-

tów i sieci infrastru—tury techniczne–, w tym 
związanych z bud“wą i “bsJugą zbi“rni—a reten-

cy–neg“ ｭJaryszówｬ “raz zabud“wy l“—aliz“wane– 
na terenach wyznaczonych do tego celu w planie; 

 c)  zakaz dokonywania zmian naturalnego 

chara—teru cie—ów “raz zbi“rni—ów w“dnych,  
w tym zwJaszcza zabud“wy techniczne– brzegów 
i niszczenia r“`linn“`ci w“dne– i nadw“dne–; 
Ewentualne– regulac–i cie—ów nalewy d“—“nywać 
metodami biologicznymi z ograniczeniem prosto-

wania i s—racania ich biegów “raz ”“”rzez zabez-

”ieczenie —“ryt ”rzed er“z–ą b“czną i denną ”rzez 
zabud“wę r“`linnąŁ źa—az nie d“tyczy zmian 
związanych z bud“wą zbi“rnika retencyjnego 

ｭJaryszówｬ; 
 d)  zakaz zmiany st“sun—ów w“dnych z wy-

–ąt—iem –edn“ste— teren“wych ”rzeznacz“nych 
”“d zabud“wę “raz zmian związanych z bud“wą 
zbi“rni—a retency–neg“ ｭJaryszówｬ; 

2)  strefy ochrony panoramicznej dla ciągów  
i ”un—tów wid“—“wych, w granicach —tórych “bo-

wiązu–e za—az w”r“wadzania n“we– zabud“wy sta-

n“wiące– d“minanty ”rzestrzenne wys“—“`ci“we,  
a ta—we l“—aliz“wania innych barier wid“—“wych 
”rzesJania–ących chr“ni“ny wid“—, w tym: 

 a)  punkt nr 1 ｦ ochronie podlega widok na 

—“`cióJ “raz u—Jad ”rzestrzenny wsi “raz d“linę 
Jaryszów—i, 

 b)  punkt nr 2 ｦ ochronie podlega widok na 

d“linę Jaryszów—i, ”rzeciwlegJe wzgórze z —rzy-

wem “raz zabud“wę wsi, 

 c)  punkt nr 3 ｦ ochronie podlega widok na 

d“linę Jarysz“wca “raz zrównic“wanie u—sztaJto-

wania terenu przeciwlegJych wzgórz, 
 d)  punkt nr 4 ｦ ochronie podlega widok na 

—“`cióJ “raz u—Jad ”rzestrzenny wsi, 
 e)  punkt nr 5 ｦ ochronie podlega widok na do-

linę Jaryszów—i “raz ”rzeciwlegJe wzgórze, a ta—we 
na ”r“–e—t“wany zbi“rni— w“dny ｭJaryszówｬ; 

3)  na—az zach“wania istnie–ących zes”“Jów  
i pojedynczych egzemplarzy starodrzewia, w tym 

zadrzewieL i za—rzaczeL `ród”“lnych; śwentualna 
wycin—a m“wliwa –est –edynie ze względów sani-

tarnych, bez”ieczeLstwa ludzi i mienia “raz  
w ”rzy”ad—u niem“wliwe– d“ wyeliminowania 

—“liz–i z ”rzebiegiem dróg lub infrastru—tury tech-

nicznej; 

4)  na—az w”r“wadzania zadrzewieL i za—rza-

czeL wzdJuw szla—ów —“muni—acy–nych i cie—ów 
w“dnych, —tóre nalewy ”r“wadzić zg“dnie ze 
s”ecyfi—ą l“—alną i r“`linn“`cią ”“tenc–alnąŁ Na 
terenach le`nych nalewy ”r“wadzić ich —ierun—o-

wą ”rzebud“wę gatun—ami zg“dnymi z r“`linno-

`cią ”“tenc–alnąŁ 
3. źabrania się gr“dzenia nieruch“m“`ci ”rzy-

legJych d“ ”“wierzchni“wych wód ”ublicznych  
w “dlegJ“`ci mnie–sze– niw 1,5 m od linii brzegu,  

a ta—we za—azywania lub uniem“wliwiania ”rze-

chodzenia przez ten obszar. 

4. W za—resie inwestyc–i m“gących znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wis—“ w r“zumieniu ”rze”i-

sów “drębnych, na “bszarze ”lanu: 
1)  za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i m“gą-

cych zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wi-

s—“, z wy–ąt—iem dróg, sieci i “bie—tów infrastruk-

tury technicznej; Zakaz nie dotyczy budowy 

zbi“rni—a retency–neg“ ｭJaryszówｬ; 
2)  d“”uszcza się l“—alizac–ę ”rzedsięwzięć 

m“gących ”“tenc–alnie znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wis—“, dla —tórych s”“rządzenie ra”“rtu o 

“ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wis—“ 
m“we być wymagane na ”“dstawie wJa`ciwe– 
decyz–i administracy–ne– w r“zumieniu ”rze”isów 
“drębnych;  

3)  zabrania się l“—alizac–i za—Jadów m“gących 
s”“w“d“wać zagr“wenie wystą”ienia ”“wawnych 
awarii, “ —tórych m“wa w ”rze”isach “drębnych; 

4)  d“”uszcza się l“—alizac–ę zadaL wy—“ny-

wanych na rzecz “br“nn“`ci —ra–u i bez”ieczeL-
stwa ”aLstwa, ”r“wadzenia a—c–i rat“wnicze– 
“raz dziaJaL związanych z bez”ieczeLstwem ”o-

wszechnym i realizacji inwestycji celu publiczne-

go, zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
5. Ś“”uszczalny ”“zi“my haJasu w `r“d“wi-

s—u wyraw“ny równ“wawnym ”“zi“mem duwię—u, 
mierz“ny na granicy nieruch“m“`ci, nalewy 
”rzy–m“wać zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi,  
w tym: 
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1)  na terenach oznaczonych symbolem MW 

jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2)  na terenach oznaczonych symbolem MN 

jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3)  na terenach oznaczonych symbolem MNU 

jak dla zabudowy mieszkaniowo - usJug“we–; 
4)  na terenach oznaczonych symbolem RM 

jak dla zabudowy zagrodowej. 

 

RozdziaJ 2 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 
 

§ 7Ł1Ł Na “bszarze “b–ętym ”lanem wystę”u–ą 
zabyt—i nieruch“me “b–ęte “chr“ną ”rawną: 

 

1)   na ”“dstawie w”isu d“ re–estru zabyt—ów, 
d“ —tórych zalicza się;  

 a)  K“`cióJ Parafialny ”ŁwŁ Na–`więtsze– Panny 
Marii, murowany, XV przebudowany 1860 - 61 

oraz 1921-24, w”isany d“ re–estru zabyt—ów ”“d 
numerem 1133/66; 

2)  na ”“dstawie ninie–szeg“ ”lanu, d“ —tórych 
zalicza się:  

 a)  sz—“Ja, ulŁ Strzelec—a 16, mur“wana, 
1909 r. 

 b)  budynek mieszkalno-gospodarczy (fol-

warczny), ulŁ źwycięstwa 10 - 12, murowany. 

2. Na podstawie niniejszego planu obejmuje 

się “chr“ną ”rawną zabyt—i arche“l“giczne, —tó-
rych wy—az ”rzedstawi“n“ ”“niwe–, a l“—alizac–ę 
zaznaczono na rysunku planu: 

 

Numer 

stanowiska 

lokalizacja Rodzaj stanowiska chronologia 

Nr 1 bra— d“—Jadne– l“—alizac–i `lad “sadniczy neolit 

Nr 2 bra— d“—Jadne– l“—alizac–i `lad “sadniczy neolit 

Nr 3 bra— d“—Jadne– l“—alizac–i `lad “sadniczy epoka kamienna 

Nr 4 bra— d“—Jadne– l“—alizac–i `lad “sadniczy  —ultura Juwyc—a 

Nr 5 bra— d“—Jadne– l“—alizac–i cmentarzysko e”“—a brązu 

Nr 6 l“—alizac–a wedJug ma”y archiwalne– punkt osadniczy  wczesne `redni“wiecze faza 
”óuna lub `redni“wiecze 

Nr 7 l“—alizac–a wedJug ma”y archiwalne– punkt osadniczy  wczesne `redni“wiecze faza 
”óuna lub `redni“wiecze 

Nr 8 l“—alizac–a wedJug ma”y archiwalne– `lad “sadniczy ”ale“lit schyJ—“wy (?) 

Nr 9 l“—alizac–a wedJug ma”y archiwalne– osada,  IX-X w., 

Nr 10 l“—alizac–a wedJug ma”y archiwalne– punkt osadniczy 

punkt osadniczy 

punkt osadniczy 

punkt osadniczy 

osada 

osada 

”ale“lit schyJ—“wy mezolit 

wczesny “Ł e”“—i brązu kultu-

ra przeworska kultura prze-

worska IX-X w. 

 

3. W “dniesieniu d“ zabyt—ów wymieni“nych 
w ustŁ 1 i 2 “b“wiązu–ą nastę”u–ące zasady 
ochrony: 

1)  s”“sób i tryb wydawania ”“zw“leL na ”ra-

ce w zabyt—u w”isanym d“ re–estru regulu–ą 
”rze”isy “drębne; 

2)  prace ”rzy zabyt—u “b–ętym “chr“na ”raw-

ną na ”“dstawie ninie–szeg“ ”lanu wymaga–ące 
”“zw“lenia bud“wlaneg“ nalewy ”“”rzedzić uzy-

s—aniem uzg“dnienia wJa`ciweg“ “rganu “chr“ny 
zabyt—ów; 

3)  zabrania się zmiany gabarytów i —sztaJtu 
budyn—ów, w tym dachów, “b–ętych “chr“ną 
”rawną na ”“dstawie ninie–szeg“ ”lanu; 

4)  prowadzenie prac ziemnych na obszarze za-

byt—ów arche“l“gicznych wyszczególni“nych  
w ustŁ 2 lub w ich sąsiedztwie “b“wiązu–e uzys—a-

nie ”“zw“lenia w“–ewódz—ieg“ —“nserwat“ra za-

byt—ów, chyba we ”rze”isy “drębne stan“wią ina-

czej; 

 

4. Na “bszarze “b–ętym ”lanem, “d—ryte  
w trakcie wykonywania prac ziemnych zabytki 

ruchome i nieruchome oraz nawarstwienia kultu-

r“we ”“dlega–ą “chr“nie ”rawne–Ł W razie u–aw-

nienia znalezis— arche“l“gicznych nalewy nie-

zwJ“cznie zawiad“mić wJa`ciwy “rgan “chr“ny 
zabyt—ów w r“zumieniu ”rze”isów “drębnych 
“raz Burmistrza U–azdu “raz zabez”ieczyć znalezi-

s—“ w mie–scu u–awnienia i wstrzymać m“gące –e 
usz—“dzić r“b“ty d“ czasu wydania “d”“wiednich 
zarządzeLŁ  

5. Ustala się strefę “chr“ny konserwatorskiej 

“be–mu–ącą u—Jad ”rzestrzenny na–starsze– zabu-

d“wy wsiŁ W strefie “b“wiązu–e: 
1)  nakaz zachowania cech rozplanowania  

i —“m”“zyc–i u—Jadu ”rzestrzenneg“ wsi, w tym: 
”rzebieg tra—tów ulicznych, linie zabud“wy w tym 
w granicy nieruch“m“`ci, gabaryty “bie—tów; 
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2)  na—az st“s“wania dla budyn—ów miesz—al-

nych dachów str“mych, symetrycznych “ nachy-

leniu ”“Jaci 30 - 45%; 

3)  na—az st“s“wania dachów—i lub blachy da-

chów—“”“d“bne– dla ”“—rycia dachów budyn—ów 
mieszkalnych; 

4)  wys“—“`ć n“w“ wzn“sz“nych budyn—ów 
”“winna “d”“wiadać wys“—“`ci zabud“wy są-
siednie– “ tym samym s”“s“bie uwyt—“wania,  
z t“leranc–ą d“ 10%; 

5)  wys“—“`ć budyn—ów istnie–ących —rytych 
str“”“dachem ”“dlega–ących ”rzebud“wie ”“lega-

–ące– na realizac–i dachu str“meg“ ”“winna “d”o-

wiadać wys“—“`ci zabud“wy sąsiednie– “ tym sa-

mym s”“s“bie uwyt—“wania, z t“leranc–ą d“ 30%Ł 
 

RozdziaJ 3 

źasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci 
 

§ 8Ł1 W ”lanie nie ”rzewidu–e się d“—“nywa-

nia scalenia i ”“dziaJu nieruch“m“`ci w r“zumie-

niu ”rze”isów “drębnychŁ 
2. Ś“”uszcza się d“—“nywanie ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci w mie–scach innych niw wyznacz“ne na 
rysunku planu pod warunkiem zapewnienia do-

stę”u d“ dr“gi ”ubliczne– —awde– z wydziel“nych 
czę`ci nieruch“m“`ci “raz s”eJnienia “b“wiązu–ą-
cych warun—ów, –a—im ”“winny “d”“wiadać bu-

dynki i ich usytuowanie.  

3. Przy wyznaczaniu dróg wewnętrznych ma-

–ących ”r“wadzić d“ więce– niw dwóch dziaJe—, 
nalewy za”ewnić ”lac d“ zawracaniaŁ 

4Ł Wiel—“`ć n“w“ wydziel“nych dziaJe— bu-

d“wlanych ”“winna być d“st“s“wana d“ ”rze-

znaczenia terenu o—re`l“neg“ w ninie–szym ”lanie 
i um“wliwiać l“—alizac–ę budyn—ów na dziaJce 
zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi z za—resu ”rawa 
bud“wlaneg“ bez —“nieczn“`ci uzys—ania “dstęp-

stwa “d tych ”rze”isów. 

5. Ustala się nastę”u–ące minimalne ”o-

wierzchnie nowo wydzielanych dziaJe—: 
1)  ”“d zabud“wę miesz—ani“wą –edn“r“dzin-

ną MN na 800 m2; 

2)  ”“d zabud“wę miesz—ani“wą z usJugami 
MNU na 1000 m2. 

6Ł źabrania się wydzielania n“wych dziaJe— 
bud“wlanych “ szer“—“`ci mnie–sze– niw 18 m dla 
zabud“wy w“ln“st“–ące–, 14 m dla zabud“wy 
bliuniacze– “raz 7 m dla zabud“wy szereg“we–Ł 

7Ł źabrania się wydzielania –a—“ “drębnych 
dziaJe—, terenów ”“d budyn—ami ”“ “brysie tych 
budyn—ów, bez wydzielenia terenu ”rzynalewne-

g“, niezbędneg“ d“ rac–“nalneg“ —“rzystania  
z budynku. 

8. Ś“”uszcza się d“—“nywanie wydzieleL  
z ”rzeznaczeniem ”“d ”“wię—szenie sąsiednie– 
dziaJ—i bud“wlane–Ł W ta—im wy”ad—u dla n“w“ 
wydzielane– dziaJ—i nie –est wymagane za”ewnie-

nie “drębneg“ d“stę”u d“ dr“gi ”ubliczne– “raz 
”“siadanie wiel—“`ci um“wliwia–ące– l“—alizac–ę 
budynku. 

 

RozdziaJ 4 

źasady obsJugi w zakresie komunikacji 
 

§ 9Ł1Ł ObsJugę “bszaru “b–ęteg“ ”lanem  
w za—resie —“muni—ac–i stan“wią: 

1)  system ”ublicznych ulic, dróg i ciągów ”ie-

szo-jezdnych, wyznaczonych na rysunku planu 

liniami r“zgranicza–ącymi i “znacz“nych: 
 a)  droga i ul. Strzelecka oraz ul. Ujazdowska 

w ciągu dr“gi ”“wiat“we– nr 1461 O relac–i Sie-

roniowice - U–azd, —lasy gJówne–, “znacz“na na 
rysunku planu symbolem KDG; 

 b)  dr“ga i ulŁ 1 Ma–a w ciągu dr“gi ”“wiato-

wej nr 1441 O relacji Olszowa - Jaryszów, —lasy 
lokalnej, oznaczona na rysunku planu symbolem 

KDL; 

 c)  droga gminna klasy lokalnej (tzw. droga 

Starostrzelecka) oznaczona na rysunku planu 

symbolem KDL; 

 d)  dr“gi i ulice w ciągu dróg gminnych —lasy 
dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem KDD; 

 e)  ciągi ”iesz“-jezdne, oznaczone na rysunku 

planu jako KPJ;  

2)  dr“gi trans”“rtu r“lneg“ i le`neg“ “znaczo-

ne na rysunku planu symbolem KDR; 

3)  dr“gi wewnętrzne “znacz“ne na rysun—u 
”lanu symb“lem KŚW, niebędące terenami ”u-

blicznymi; 

4)  tereny i urządzenia “bsJugi trans”“rtu sa-

mochodowego oznaczone symbolem KS. 

2Ł W granicach nieruch“m“`ci nalewy za”ew-

nić “d”“wiednią d“ ”“trzeb liczbę stan“wis— ”o-

st“–“wych, ”rzy–mu–ąc nastę”u–ące minimalne 
ws—auni—i zalewnie “d ”rzeznaczenia terenu: 

1)  dla sam“ch“dów “s“b“wych: 
 a)  tereny zabudowy mieszkaniowej MN ｦ  

1 stanowisko na 1 mieszkanie; 

 b)  tereny zabud“wy miesz—ani“we– z usJu-

gami MNU - 1 stanowisko na 1 mieszkanie oraz 

”“ 2 stan“wis—a na —awde 100 m2 powierzchni 

uwyt—“we– związane– z usJugami; 
 c)  tereny zabud“wy usJug“we– U - po 2 sta-

n“wis—a na —awde 100 m2 ”“wierzchni uwyt—“we– 
związane– z usJugami; 

 d)  tereny zabud“wy usJug“we– UK “raz UT - 
”“ 2 stan“wis—a na —awde 100 m2 powierzchni 

uwyt—“we– związane– z usJugami; 
 e)  tereny usJug s”“rtu US - po 1 stanowisku 

na —awde 500 m2 ”“wierzchni związane– z usJu-

gami, w tym powierzchni boisk sportowych; 

 f)  tereny s—Jadów i magazynów “raz rzemio-

sJa S - 1 stan“wis—“ na —awdych 2 ”rac“wni—ów; 
 g)  tereny zabudowy zagrodowej RM - 1 sta-

nowisko na 1 mieszkanie; 
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 h)  tereny “`r“d—ów ”r“du—c–i r“lne– RU -  

1 stan“wis—“ na —awdych 2 ”rac“wni—ów; 
2)  dla sam“ch“dów cięwar“wych i aut“busów 

il“`ć mie–sc ”“st“–“wych nalewy “—re`lić w s”o-

sób indywidualny, ”rzy czym zabrania się l“—ali-
zac–i staJych mie–sc ”“st“–“wych, ”ar—ingów  
i garawy dla sam“ch“dów cięwar“wych i autobu-

sów na terenach miesz—ani“wych MW, MN, 
MNU, RM “raz na terenach usJug“wych U; 

3)  –eweli realizac–a ”“trzeb ”ar—ing“wych –est 
niem“wliwa na terenie dane– nieruch“m“`ci ｦ do-

”uszcza się inny s”“sób r“związania ”rzez inwe-

st“ra ”“trzeb ”ar—ing“wych, —tóry ”“winien być 
ws—azany we wni“s—u “ ”“zw“lenie na bud“wę 
lub zgJ“szeniu r“bót bud“wlanychŁ 

3. Ustala się nastę”u–ący ”rzebieg nie”rze—ra-

czalnych linii zabud“wy, chyba we na rysun—u 
planu oznaczono inaczej: 

1)  w “dlegJ“`ci 8,0 m “d linii r“zgranicza–ące– 
ulice w ciągu dróg ”“wiat“wych, “znacz“nych 
jako KDG (KDZ) i KDL; 

2)  w “dlegJ“`ci 6,0 m “d linii r“zgranicza–ące– 
dr“gę gminną “znacz“ną –a—“ KŚL; 

3)  w “dlegJ“`ci 6,0 m “d linii r“zgranicza–ące– 
ulice w ciągu dróg gminnych “znacz“nych –a—“ 
KDD; 

4)  w “dlegJ“`ci 6,0 m “d linii r“zgranicza–ące– 
dr“gi wewnętrzne “znacz“ne –a—“ KŚW; 

5)  w “dlegJ“`ci 6,0 m “d linii r“zgranicza–ące– 
ciągi ”iesz“-jezdne oznaczone jako KPJ; 

6)  d“”uszcza się ”rzebud“wę i nadbud“wę 
istnie–ących budyn—ów zl“—aliz“wanych w “dle-

gJ“`ci mnie–sze– niw ustal“na ”“wywe–, w tym  
w granicy nieruch“m“`ci na warun—ach “—re`lo-

nych w ”rze”isach “drębnychŁ 
4. O—re`l“ny na rysun—u ”lanu teren zwarte– 

zabud“wy wsi –est –edn“cze`nie terenem zabu-

d“wy w r“zumieniu ”rze”isów “drębnych d“ty-

czących dróg ”ublicznychŁ 
5. Wszyst—ie tereny ”“winny s”eJniać wym“gi 

”rze”isów “drębnych w za—resie dróg ”“waro-

wych. 

6Ł Ob“wiązu–e wy”“sawenie wszyst—ich 
”rze–`ć dla ”ieszych ”rzez dr“gi i ulice w “bniwo-

ne —rawęwni—i um“wliwia–ący ”Jynne, bez—“lizy–ne 
”“Jączenie powierzchni chodnika i powierzchni 

jezdni. 

 

RozdziaJ 5  
źasady obsJugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej 

 

§ 10Ł1Ł Docelowo, wszelkie liniowe elementy 

infrastru—tury techniczne– (wraz z urządzeniami 
t“warzyszącymi), ”“winny być umieszcz“ne ”“d 
ziemią i ”rzebiegać w granicach terenów ”ublicz-

nychŁ Od ”“wywsze– zasady d“”uszcza się nastę-
”u–ące “dstę”stwa: 

1)  d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci infrastruk-

tury techniczne– w liniach r“zgranicza–ących dróg 
”“ uzg“dnieniu z wJa`ciwym zarządcą dr“gi; 

2)  d“”uszcza się w ”rzy”ad—ach szczególnych 
(uzasadni“nych względami technicznymi lub bez-

”ieczeLstwem) ”r“wadzenie lub usytu“wanie wy-

branych elementów urządzeL i sieci ”“za terenami 
”ublicznymi, w granicach równych –edn“ste— tere-

n“wych ”“d warun—iem, we ”“wywsze elementy 
infrastru—tury techniczne– stan“wić będą ”rzezna-

czenie uzu”eJnia–ące, nie —“lidu–ące z ”“dstawo-

wym i nie zmienią generalneg“ chara—teru zag“s”o-

dar“wania terenu “raz warun—ów `r“d“wis—a ”rzy-

rodniczego i kulturowego; 

3)  ”“za “bszarem istnie–ące– i ”r“–e—t“wane– 
zabud“wy d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci elek-

troenergetycznej jako napowietrznej. 

2. Ustala się ”eJne uzbr“–enie terenów istnie–ą-
cej i projektowanej zabudowy w sieci: wodocią-
g“wą, —analizac–i sanitarne– i deszcz“we–, ele—tro-

energetyczną i tele—“muni—acy–ną na nastę”u–ą-
cych zasadach:  

1)  za“”atrzenie w w“dę z u–ęcia we wsi Sie-

r“ni“wice ”“”rzez istnie–ącą i ”r“–e—t“waną 
gminną sieć w“d“ciąg“wąŁ Sieć w“d“ciąg“wa 
”“winna uwzględniać warune— zabez”ieczenia 
w“dy i d“stę”n“`ci hydrantów dla celów ”rze-

ciw”“war“wych; 
2)  g“s”“dar—a `cie—“wa ｦ odprowadzenie 

`cie—ów byt“wych i —“munalnych z wszyst—ich 
dziaJe— bud“wlanych d“ gminne– “czyszczalni 
`cie—ów w U–eudzie ”“”rzez sieć —analizac–i sani-

tarne– “—re`la się na nastę”u–ących warun—ach: 
 a)  d“”uszcza się ”rzebud“wę i r“zbud“wę sieci 

istnie–ące– “raz na—azu–e bud“wę n“wych u—Jadów 
na terenach projektowanego zainwestowania, 

 b)  do czasu realizacji kolektora, dopuszcza 

się “d”r“wadzenie `cie—ów byt“wych i —“munal-

nych d“ bez“d”Jyw“wych zbi“rni—ów na nieczy-

st“`ci cie—Je, 
 c)  zabrania się l“—alizacji przydomowych 

“czyszczalni `cie—ów na caJym “bszarze “b–ętym 
planem, 

 d)  zabrania się “d”r“wadzania nie“czyszczo-

nych `cie—ów d“ gruntu, wód ”“wierzchni“wych 
oraz kolektora kanalizacji deszczowej, 

 e)  zabrania się “d”r“wadzania cie—Jych “d-

ch“dów zwierzęcych do kolektora kanalizacji 

deszczowej, kanalizacji sanitarnej oraz do gruntu; 

3)  “d”r“wadzenie wód “”ad“wych lub rozto-

”“wych z terenu nieruch“m“`ci d“cel“w“ d“ 
—“le—t“ra —analizac–i deszcz“we– “—re`la się na 
nastę”u–ących warun—ach: 

 a)  –a—“ “dbi“rni— wód z —analizacji deszczo-

we– d“”uszcza się studnie i r“wy chJ“nne ”“d 
warun—iem zast“s“wania “d”“wiednich urządzeL 
“czyszcza–ących (“dst“–ni—ów szlamów i ”ia-

s—ów, se”arat“rów “le–ów, it”Ł) –eweli “b“wiąze— 
ta—i wyni—a z ”rze”isów “drębnych, 
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 b)  d“”uszcza się r“z”r“wadzenie niezanie-

czyszcz“nych wód “”ad“wych i r“zt“”“wych ”“ 
nieruch“m“`ci inwest“ra, w s”“sób nie ”“w“du-

–ący zalewania nieruch“m“`ci sąsiednich, 

 c)  wszelkie drogi, place, parkingi, dojazdy  

“ utwardz“ne– nawierzchni nalewy wy”“sawyć  
w system kanalizacji deszczowej, odpowiednio 

”“wiązane– z u—Jadem —analizac–i gminne–, 
 d)  zabrania się “d”r“wadzania wód “”ado-

wych z dachów i terenów dziaJe— na teren dróg; 

4)  za“”atrzenie w energię ele—tryczną z istnie-

–ące– i ”r“–e—t“wane– sieci ele—tr“energetyczne– 
nis—ieg“ i `rednieg“ na”ięcia “—re`la się na na-

stę”u–ących warun—ach: 
 a)  zasilanie “bie—tów z istnie–ących i ”r“–ek-

towanych stacji transformatorowych w uzgod-

nieniu z wJa`ciwym zarządcą sieci, 
 b)  d“”uszcza się l“—alizac–ę stac–i transf“rma-

t“r“wych SNłNN i innych “bie—tów i urządzeL 
elektroenergetycznych na terenach zainwestowa-

nych innych funkcji (drogi, tereny mieszkaniowe, 

usJugi, tereny ”r“du—cy–ne i inŁ) ”rzy zach“waniu 
wJa`ciwych warun—ów technicznych i wym“gów 
”rze”isów “drębnych, 

 c)  d“”uszcza się s—abl“wanie lub ”rzeJ“wenie 
linii energetycznych napowietrznych NN i SN 

—“lidu–ących z ”lan“wanym zainwest“waniem,  
w uzg“dnieniu z wJa`ciwym zarządcą sieci, 

 d)  d“”uszcza się ”“zys—anie energii elek-

tryczne– na ”“trzeby miesz—aLców wsi, w tym 
wJasne, z “dnawialnych uródeJ energii, w tym 
wody i wiatru, 

 e)  d“”uszcza się l“—alizac–ę maJych ele—tr“w-

ni wodnych; 

5)  zaopatrzenie w gaz - z indywidualnych 

zbi“rni—ów na gaz ”Jynny w systemie bez”rzewo-

dowym na warunkach okre`l“nych w ”rze”isach 
“drębnych; 

6)  za“”atrzenie w energię cie”lną dla celów 
socjalno - bytowych i techn“l“gicznych “—re`la 
się na nastę”u–ących warun—ach: 

 a)  d“cel“w“ nalewy ”r“wadzić na bazie in-

dywidualnych uródeJ cie”Ja, ”racu–ących na ”ali-
wach niskoemisyjnych ｦ uródJa cie”Ja “”alane 
gazem lub “le–em “”aJ“wym ta—we z wy—“rzysta-

niem energii elektrycznej,  

 b)  d“”uszcza się n“w“czesne wys“—“s”raw-

ne uródJa “”alane ”aliwem staJym, 
 c)  d“”uszcza się wy—“rzystanie “dnawial-

nych uródeJ energii ta—ich –a— ”“m”a cie”Ja, ener-

gia sJ“neczna; 
7)  telekomunikacja - wy”“sawenie terenów  

w d“stę” d“ usJug tele—“muni—ac–i “—re`la się na 
nastę”u–ących warun—ach: 

 a)  ”“”rzez ”“dJączenie d“ istnie–ące– telefo-

nicznej sieci kablowej, na warunkach uzgodnio-

nych z wJa`cicielami sieciŁ Ś“”uszcza się ”rzebu-

d“wę i r“zbud“wę istnie–ące– sieci tele—“muni—a-

cyjnej, 

 b)  d“”uszcza się l“—alizac–ę stac–i bazowych 

telef“nii —“mór—“wych “ m“cy ”“nad 15 W  

i częst“tliw“`ci 30 kHz - 300 GHz na terenach 

”rzeznacz“nych w ”lanie ”“d dziaJaln“`ć s—Jado-

wo - magazyn“wą, a ta—we na terenach gruntów 
r“lnych ”“d warun—iem, we nie wymaga–ą “ne 
uzys—ania zgód na zmianę ”rzeznaczenia gruntów 
rolnych na cele nierolnicze w rozumieniu przepi-

sów “drębnych, 
 c)  zabrania się l“—alizac–i stac–i baz“wych –ŁwŁ 

w “bszarze ”lan“wanych i istnie–ących terenów 
miesz—ani“wych MN, MNU, MW, RM, terenów 
usJug “`wiaty i —ultury UO i UK “raz w “dlegJ“`ci 
mnie–sze– niw 200 m “d granic tych terenów,  
a takwe na terenie Ją— i ”astwis— Rź, 

 d)  ws—azu–e się —“nieczn“`ć wy”“sawenia tere-

nu w d“stę” d“ systemów teleinf“rmatycznych; 
8)  gospodarka odpadami: zagospodarowanie 

“d”adów nalewy ”r“wadzić zg“dnie z “b“wiązu-

–ącymi ”rze”isami “drębnymi i gminnym ”lanem 
g“s”“dar—i “d”adami, ”rzy ”refer“waniu dziaJaL 
za”“biega–ących i “granicza–ących wytwarzanie 
“d”adów “raz um“wliwia–ących ich “dzys—. 

3. W przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istnie–ącymi elementami infrastruktury 

techniczne– nalewy –e ”rzenie`ć lub “d”“wiedni“ 
zm“dyfi—“wać na warun—ach “—re`l“nych ”rzez 
wJa`ciciela sieciŁ 

4. Przy r“zbud“wie istnie–ących sieci infrastruk-

tury techniczne– nalewy uwzględnić d“cel“wy zasięg 
zabudowy oraz przewidywane zapotrzebowanie na 

mediaŁ Realizac–ę n“wych “bie—tów nalewy s—““r-

dyn“wać z uzbr“–eniem terenu w infrastru—turę 
technicznąŁ 

 

RozdziaJ 6  

Zasady zagospodarowania w zakresie bezpie-

czeLstwa ludno`ci i ochrony mienia 

 

§ 11Ł1Ł W za—resie “chr“ny ”rzeciw”“war“we– 
na—azu–e się: 

 1) w zag“s”“dar“waniu ”“szczególnych, za-

bud“wanych nieruch“m“`ci ”rzewidzieć st“s“w-

ne dr“gi i urządzenia sJuwące “chr“nie ”rzeciw”o-

war“we– zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi “b“wią-
zu–ącymi w tym za—resie; 

 2) zach“wanie “dlegJ“`ci minimum 12 m ”o-

między budyn—ami a granicą lasu, chyba we ”rze-

”isy “drębne stan“wią inacze–Ł 
2. Ustala się strefę bez”ieczeLstwa “d na”o-

wietrznych linii energetycznych `rednieg“ na”ię-
cia 15/20 —V, licz“ną “d rzutu s—ra–nych ”rzewo-

dów na ”Jaszczyznę, “ szer“—“`ci 2 x 5,2 mŁ  
 1) w strefie “b“wiązu–e za—az l“—alizac–i bu-

dyn—ów i bud“wli ”rzeznacz“nych d“ staJeg“ 
pobytu ludzi; 

 2) d“”uszcza się s—abl“wanie lub ”rzeJ“wenie 
napowietrznych linii energetycznych niskiego  

i `rednieg“ na”ięcia —“lidu–ących z ”lan“wanym 
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zainwestowaniem, na warunkach “—re`l“nych 
”rzez wJa`ciciela sieciŁ W ta—im wy”ad—u ”rze-

bieg strefy zmienia swą l“—alizac–ę ade—watnie do 

zmiany przebiegu sieci. 

3. Ustala się strefę “chr“ny sanitarne– “ szero-

—“`ci 50 m “d granic cmentarzaŁ W strefie “bo-

wiązu–e za—az l“—alizac–i n“wych budyn—ów 
miesz—alnych “raz “bie—tów związanych z ”ro-

du—c–ą i dystrybuc–ą wywn“`ci, chyba we z ”rze”i-

sy “drębne stan“wią inacze–Ł 
 

§ 12Ł W ”lanie nie “—re`la się granic i s”“s“bu 
zag“s”“dar“wania terenów górniczych “raz za-

gr“w“nych “suwaniem się mas ziemnych ｦ nie 

wystę”u–ąŁ 
 

RozdziaJ 7 

Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów 

 

§ 13Ł Ustala się szczególne warun—i zag“s”o-

dar“wania terenów, w tym: 
1)  w”r“wadza się za—az zabud“wy na “bsza-

rze wyznacz“nych l“—alnych ciągów e—“l“gicz-

nych oraz na obszarze gruntów r“lnych II i III 
—lasy z wy–ąt—iem bud“wy lub ”rzebud“wy dróg, 
“bie—tów i sieci infrastru—tury techniczne–, w tym 
związanych z bud“wą i “bsJugą zbi“rni—a reten-

cy–neg“ ｭJaryszówｬ “raz zabud“wy l“—aliz“wane– 
na terenach wyznaczonych do tego celu w planie; 

2)  d“”uszcza się usytu“wanie budyn—ów w “d-

legJ“`ci 1,5 m “d granicy nieruch“m“`ci i mnie–sze–, 
gdy ze względu na r“zmiary istnie–ące– dziaJ—i nie 
–est m“wliwe zach“wanie “dlegJ“`ci wymaganych 
”rze”isami “drębnymi, ”“d warun—iem zach“wania 
wym“gów “—re`lonych w planie; 

3)  d“”uszcza się usytu“wanie budyn—ów 
mieszkalnych i gospodarczych w granicy nieru-

ch“m“`ci na warun—ach “—re`l“nych w ”rze”i-

sach “drębnych. 

 

§ 14Ł Ustala się “bszar zwarte– zabud“wy wsi, 
“ —tórym m“wa w ”rze”isach “drębnych z za—re-

su “chr“ny `rodowiska. Na wyznaczonym obsza-

rze w”r“wadza się za—az l“—alizac–i ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze “raz m“gących ”“tenc–alnie 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“ w za—resie 
“bsady zwierzęce– ”rze—racza–ące– 40 ŚJPŁ 

 

§ 15Ł Ustala się nastę”u–ące wymagania —sztaJ-
towania i zagospodarowania przestrzeni publicz-

nych: 

1)  nalewy wy—sztaJcić ”rzestrzenie integru–ące 
i wy”“sawyć teren w elementy maJe– archite—tury, 
—tórych l“—alizac–a ”“winna być zg“dna z ”rze”i-

sami “drębnymi; 
2)  za—azu–e się l“—alizac–i n“`ni—ów re—lamo-

wych na terenach usJug “`wiaty UO “raz tere-

nach usJug —ultury i —ultu religi–neg“ UK. Na po-

z“staJych terenach ”rzeznacz“nych w ”lanie ”“d 
zabud“wę d“”uszcza się umieszczanie n“`ni—ów 
re—lam“wych związanych wyJącznie z dziaJalno-

`cią ”r“wadz“ną w “brębie dziaJ—i lub terenu 

inwestyc–i, —tóre– d“tyczy dana re—lama; 
3)  d“”uszcza się l“—alizac–ę tymczas“wych  

w r“zumieniu ”rze”isów “drębnych, “bie—tów 
usJug“w“ - handl“wych, —tóre nie m“gą –edna— 
”“w“d“wać “graniczeL w s”“s“bie zag“s”“da-

r“wania wJa`ciwym dla ”rzeznaczenia podsta-

w“weg“ ani zmnie–szać ”rzynalewne– liczby mie–sc 
parkingowych; 

4)  d“”uszcza się tymczas“we zag“s”“dar“wa-

nie terenu związane z “rganizac–ą ”lacu bud“wy; 
5)  d“”uszcza się l“—alizac–ę urządzeL tech-

nicznych związanych z za“”atrzeniem terenów  
w infrastru—turę techniczną ”“d warun—iem, we 
nie będą “ne “bniwać wal“rów estetycznych 
”rzestrzeni ”ubliczne– “raz nie z“staną narusz“ne 
”rze”isy z za—resu “chr“ny `r“d“wis—a; 

6)  na “bszarze zabud“wanym zabrania się lo-

—alizac–i n“wych na”“wietrznych elementów in-

frastruktury technicznej; 

7)  nalewy w”r“wadzić zadrzewienia w f“rmie 
sz”alerów lub gru” drzew “raz r“`linn“`ci “zd“bne–;  

8)  na—azu–e się zach“wanie d“stę”n“`ci tere-

nu, ”rzy czym dla terenów usJug “`wiaty UO, 
sportu US, kultury i kultu religijnego UK dopusz-

cza się d“stę”n“`ć czę`ci“wą, “granicz“ną cza-

sowo lub przestrzennie; 

9)  na—azu–e się —sztaJt“wanie ”iesze– d“stęp-

n“`ci terenu ze szczególną dbaJ“`cią “ “s“by 
nie”eJn“s”rawne “raz r“zdzielenie —“muni—ac–i 
—“J“we– i ”iesze–Ł 

 

§ 16Ł Ustala się tymczasowe przeznaczenie  

i zagospodar“wanie dla terenów “znacz“nych 
jako: 

1)  (E) ｦ stacja transformatorowa, docelowo 

przeznaczona do przeniesienia. Lokalizacja obecna 

dopuszczona do czasu budowy drogi KDD stano-

wiące– ”rzeznaczenie d“cel“we; 

2)  (KDZ) ｦ dr“ga i ulica w ciągu dr“gi ”“wia-

towej klasy drogi zbiorczej, docelowo przezna-

czona do przebudowy i uzyskania ”arametrów 
dr“gi gJówne– KŚG; 

3)  (KDR) ｦ dr“ga trans”“rtu r“lneg“ i le`neg“Ł 
Docelowo przeznaczona do poszerzenia i przebu-

d“wy na dr“gę gminną —lasy l“—alne– KŚLŁ 
 

RozdziaJ  8 

Stawki renty planistycznej 

 

§ 17Ł1 źg“dnie z § 15 ust. 2 pkt 12 ustawy  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się staw—ę ”r“cent“wą dla naliczenia –ed-

n“raz“we– “”Jaty “d wzr“stu wart“`ci nierucho-

m“`ci, “ —tóre– m“wa w § 36 ust. 4 ustawy,  

w wys“—“`ci: 
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1)  20% dla jednostek terenowych oznaczo-

nych jako S, U, UT, RU, MNU, KS; 

2)  10% dla jednostek terenowych oznaczo-

nych jako MN, MW, RM; 

3)  0% dla ”“z“staJych –edn“ste— teren“wych. 

2. W przypadku gdy plan ustala dla danego te-

renu dwa lub więce– równ“rzędnych ”rzeznaczeL, 
“”Jatę “d wzr“stu wart“`ci nieruch“m“`ci nalicza 
się wedJug staw—i na–wywsze–Ł 

 

ŚziaJ III 
Ustalenia szczegóJowe obowiązujące dla ”o-

szczególnych jednostek terenowych 

 

RozdziaJ ń 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

 

§ 18Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem MW. 

2. Na obszarze jednostek terenowych MW.1 

÷ MWŁ2 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 
“raz  zasady —sztaJt“wania zabud“wy  i zag“s”o-

darowania terenu: 

1)  przeznaczenie podstawowe:  

 a)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna 

wraz z zabud“wą t“warzyszącą t–Ł garawe i bu-

dynki gospodarcze, 

 b)  budynki zamieszkania zbiorowego, 

 c)  utrzymanie, przebudowa, nadbudowa, roz-

bud“wa i wymiana istnie–ących budyn—ów, 

 d)  zmiana s”“s“bu uwyt—“wania budyn—ów  
w ramach ustalonego przeznaczenia podstawo-

weg“ i uzu”eJnia–ąceg“; 
2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  usJugi “raz rzemi“sJ“ stan“wiące dziaJal-

n“`ć nieuciąwliwą, 
 b)  obiekty i sieci infrastruktury technicznej za 

wy–ąt—iem stac–i baz“wych telef“nii —“mór—“we–, 
3)  zasady zagospodarowania terenu:  

 a)  ustala się ws—auni— intensywn“`ci zabu-

dowy ｦ maxŁ 40% ”“wierzchni dziaJ—i, 
 b)  ustala się ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicz-

nie czynnej ｦ min. 30%, 

 c)  linie zabud“wy: wedJug § 9 ust. 3 oraz 

zg“dnie z § 7 ustŁ 5, 
 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 

postojowych w granicach nieruch“m“`ci zg“dnie 
z § 9 ustŁ 2; 

4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć: 
 budyn—ów miesz—alnych d“ 12,0 m nad ”o-

ziomem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne, 

w tym ”“ddasze uwyt—“we, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–, 
 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie miesz-

kaniowej  ｦ 6,0 m, 

 utrzymu–e się wys“—“`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym g“s”“darczych, –eweli –est wię—sza 
niw “—re`l“na ”“wywe–, bez m“wliw“`ci –e– dalsze-

go powię—szania, 
 b)  szer“—“`ć elewacji frontowej: 

 budyn—ów miesz—alnych ｦ max. 14,0 m; 

 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie miesz-
kaniowej ｦ max. 7,0 m, 

 utrzymu–e się szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– 
budyn—ów istnie–ących, –eweli –est wię—sza niw 
“—re`l“na ”“wywe–, bez m“wliw“`ci –e– dalszeg“ 
powię—szania, 

 c)  geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych dachy str“me “ —ą-
cie nachylenia gJównych ”“Jaci 30 ｦ 45o, dwu- 

lub wiel“s”ad“weŁ Ś“”uszcza się st“s“wanie 
naczóJ—ów “raz lu—arn lub “—ien ”“Jaci“wych, 

 dla budyn—ów t“warzyszących d“”uszcza 
się dachy jednospadowe oraz dachy o mniejszym 

nachyleniu ”“Jaci niw “—re`l“ne ”“wywe–;  
5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–;  

8)  zasady “bsJugi w za—resie —“muni—ac–i - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 

11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
ust. 1 pkt 2; 

12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13 “raz § 18 ustŁ 3Ł 
3. Śla wyszczególni“nych ”“niwe– –edn“ste— 

terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1)  MW.2 ｦ d“”uszcza się zmnie–szenie 
ws—auni—a ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– d“ 
20% ”“wierzchni dziaJ—iŁ Teren “b–ęty strefą 
“chr“ny —“nserwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą 
za”isy § 7 ustŁ 5Ł  

 

§ 19Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem MN. 

2. Na obszarze jednostek terenowych MNŁń ÷ 
MN.69 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie “raz 
zasady —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“daro-

wania terenu: 

1)  przeznaczenie podstawowe:  
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 a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wraz z zabud“wą t“warzyszącą t–Ł garawe i bu-

dynki gospodarcze oraz istnie–ące zabud“wania 
gospodarskie, 

 b)  utrzymanie, przebudowa, nadbudowa, 

r“zbud“wa i wymiana istnie–ących budyn—ów, 

 c)  zmiana s”“s“bu uwyt—“wania budyn—ów w 
ramach ustalonego przeznaczenia podstawowego 

i uzu”eJnia–ąceg“, 
 d)  bud“wa n“wych budyn—ów miesz—alnych 

wraz z zabud“wą t“warzyszącą, 

 e)  sady, uprawy gruntowe, szklarnie przydo-

mowe; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  usJugi “raz rzemi“sJ“ stan“wiące dziaJal-

n“`ć nieuciąwliwą, 

 b)  chów i h“d“wla zwierząt d“ 5 ŚJP, chyba 
we w ustaleniach szczególnych ”“stan“wi“n“ ina-

czej, 

 c)  obiekty i sieci infrastruktury technicznej za 

wy–ąt—iem stac–i baz“wych telef“nii —“mór—“we–; 
3)  zasady zagospodarowania terenu:  

 a)  ustala się ”“niwsze ws—auni—i intensywno-

`ci zabud“wy, chyba we w ustaleniach szczegól-

nych postanowiono inaczej: 

 dla zabud“wy miesz—ani“we– w“ln“ st“–ące– 
ｦ maxŁ 30% ”“wierzchni dziaJ—i, 

 dla zabud“wy miesz—ani“we– bliuniacze– ｦ 

maxŁ 40% ”“wierzchni dziaJ—i, 
 b)  ustala się ”“niwsze ws—auni—i powierzchni 

bi“l“gicznie czynne–, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–: 

 dla zabud“wy miesz—ani“we– w“ln“ st“–ące– 
ｦ minŁ 50% ”“wierzchni dziaJ—i, 

 dla zabud“wy miesz—ani“we– bliuniacze– ｦ 

minŁ 40% ”“wierzchni dziaJ—i, 
 c)  linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3 “raz 

zg“dnie z § 7 ustŁ 5, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–, 

 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 
postojowych w granicach nieruch“m“`ci zg“dnie 
z § 9 ustŁ 2; 

4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  maksymalna wys“—“`ć: 
 budyn—ów miesz—alnych d“ 10,0 m nad ”o-

ziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziemne, 

w tym ”“ddasze uwyt—“we, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–; Ś“”uszcza się 
wy—“nanie trzecie– —“ndygnac–i stan“wiące– ”“dda-

sze uwyt—“we “raz ”rze—r“czenie “—re`l“ne– ”“wy-

we– wys“—“`ci w ”rzy”ad—u ”rzebud“wy istnie–ące-

g“ budyn—u miesz—alneg“ “ dwóch —“ndygnac–ach, 
—ryteg“ str“”“dachem, ”“lega–ące– na wy—“naniu 
dachu str“meg“ z ”“ddaszem uwyt—“wym, ”“d 
warun—iem, we wys“—“`ć `cian—i —“lan—“we– będzie 
nie wię—sza niw 0,5 m, 

 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie miesz-
—ani“we– “raz budyn—ów g“s”“dars—ich ｦ 6,0 m, 

 utrzymu–e się wys“—“`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym g“s”“dars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
“—re`l“na ”“wywe–, bez m“wliw“`ci –e– dalszeg“ 
powię—szania, 

 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we–: 
 budyn—ów miesz—alnych w“ln“st“–ących ｦ 

max. 16,0 m, chyba we w ustaleniach szczegól-

nych postanowiono inaczej, 

 budyn—ów miesz—alnych bliuniaczych ｦ Jącz-

nie max. 24,0 m; 

 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie miesz-
—ani“we– “raz budyn—ów g“s”“dars—ich ｦ max.  

7 m, 

 utrzymu–e się szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– 
budyn—ów istnie–ących, w tym g“s”“dars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw “—re`l“na ”“wywe–, bez 
m“wliw“`ci –e– dalszeg“ ”“wię—szania; 

 c)  geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych dachy strome o ką-

cie nachylenia gJównych ”“Jaci 30 - 45o, dwu- 

lub wiel“s”ad“we, chyba we w ustaleniach 
szczególnych postanowiono inaczej; dopuszcza 

się st“s“wanie naczóJ—ów “raz lu—arn lub “—ien 
”“Jaci“wychŁ Ś“”uszcza się utrzymanie wystę”u-

–ących “becnie str“”“dachów,  
 dla budyn—ów t“warzyszących i g“s”“dar-

s—ich d“”uszcza się dachy –edn“s”ad“we “raz 
dachy “ mnie–szym nachyleniu ”“Jaci niw “—re`lo-

ne powywe–, 
 —ierune— ustawienia gJówne– —alenicy dachu  

w st“sun—u d“ dr“gi zg“dnie ze szczególnymi wa-

run—ami zag“s”“dar“wania “—re`l“nymi w ustŁ 3; 
5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–;  

8)  zasady “bsJugi w za—resie —“muni—ac–i - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 

11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
ust. 1 pkt 2; 

12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13 “raz § 19 ustŁ 3Ł 
3. Śla wyszczególni“nych ”“niwe– –edn“ste— 

terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1)  MN.2 ｦ teren zl“—aliz“wany czę`ci“w“  
w strefie bez”ieczeLstwa “d na”“wietrznych linii 
`rednieg“ na”ięcia 15 —VŁ Ob“wiązu–ą za”isy  
§ 11 ustŁ 3; 
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2)  MN.3 ｦ d“”uszcza się “bsadę zwierzęcą 
d“ 10 ŚJPŁ  Teren zl“—aliz“wany czę`ci“w“  
w strefie bez”ieczeLstwa “d na”“wietrznych linii 

`rednieg“ na”ięcia 15 —VŁ Ob“wiązu–ą za”isy  
§ 11 ustŁ 3; 

3)  MN.6 ｦ teren zagr“w“ny “—res“wym ”“d-

ma—aniem i zalewaniem zl“—aliz“wany w sąsiedz-

twie cie—u w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy ”ublicz-

ne oraz projektowanego zbiornika wodnego. 

Ob“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3Ł Teren zl“—alizo-

wany na “bszarze l“—alneg“ ciągu e—“l“giczneg“, 
dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 6 ustŁ 2 ”—t 1;   

4)  MN.7 - teren zagr“w“ny “—res“wym ”“d-

ma—aniem i zalewaniem zl“—aliz“wany w sąsiedz-

twie cie—u w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy ”ublicz-

ne oraz projektowanego zbiornika wodnego. 

Ob“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3Ł Teren zl“—alizo-

wany na “bszarze l“—alneg“ ciągu e—“l“giczneg“, 
dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 6 ustŁ 2 ”—t 1;  

5)  MN.9 -  d“”uszcza się “bsadę zwierzęcą 
d“ 10 ŚJPŁ W związ—u z sąsiedztwem linii lasu 

ustala się szczególne warun—i “chr“ny ”rzeciw-

”“war“we– zg“dnie z §11 ustŁ 1; 
6)  MN.10 - teren zl“—aliz“wany czę`ci“w“  

w strefie bez”ieczeLstwa “d na”“wietrznych linii 
`rednieg“ na”ięcia 15 —VŁ Ob“wiązu–ą za”isy  
§ 11 ustŁ 3; 

7)  MN.13 - teren ”“J“w“ny czę`ci“w“ na “b-

szarze l“—alneg“ ciągu e—“l“giczneg“, dla —tóreg“ 
“b“wiązu–ą za”isy § 6 ustŁ 2 pkt 1; 

8)  MN.14 - teren zl“—aliz“wany czę`ci“w“  
w strefie bez”ieczeLstwa “d na”“wietrznych linii 
`rednieg“ na”ięcia 15 —VŁ Ob“wiązu–ą za”isy  
§ 11 ustŁ 3; 

9)  MN.17 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 
ust. 5; 

10)  MN.20 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 
ust. 5;  

11)  MN.31 - W przypadku nadbudowy bu-

dynku mieszkalnego o dach stromy na—Jada się 
“b“wiąze— ustawienia gJówne– —alenicy równ“le-

gle do drogi powiatowej;  

12)  MN.33 ｦ W przypadku nadbudowy bu-

dyn—u miesz—alneg“ “ dach str“my na—Jada się 
“b“wiąze—  ustawienia gJówne– —alenicy równ“le-

gle do drogi powiatowej; 

13)  MN.34 - W przypadku nadbudowy bu-

dyn—u miesz—alneg“ “ dach str“my na—Jada się 
“b“wiąze—  ustawienia gJówne– —alenicy równ“le-

gle do drogi powiatowej;  

14)  MN.39 - teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 
ust. 5; 

15)  MN.40 - teren ob–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 
ust. 5;  

16)  MN.48 - W związ—u z sąsiedztwem linii 
lasu ustala się szczególne warun—i “chr“ny ”rze-

ciw”“war“we– zg“dnie z § 11 ust. 1;  

17)  MN.50 - d“”uszcza się “bsadę zwierzęcą 
do 10 DJP. Teren zagr“w“ny “—res“wym ”“dma-

—aniem i zalewaniem zl“—aliz“wany w sąsiedztwie 
cie—u w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy ”ubliczneŁ 
Ob“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3; 

18)  MN.51 - teren zagr“w“ny “—res“wym 
podmakaniem i zalewaniem zlokalizowany w są-
siedztwie cieku wodnego stan“wiąceg“ w“dy 
”ubliczneŁ Ob“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3; 

19)  MN.55 - teren zagr“w“ny “—res“wym 
podmakaniem i zalewaniem zlokalizowany w są-
siedztwie cie—u w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy 
”ubliczneŁ Ob“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3; 

20)  MN.56 - teren zagr“w“ny “—res“wym 

podmakaniem i zalewaniem zlokalizowany w są-
siedztwie cie—u w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy 
”ubliczneŁ Ob“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3; 

21)  MN.57 - teren zagr“w“ny “—res“wym 
podmakaniem i zalewaniem zlokalizowany w są-
siedztwie cie—u w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy 
publiczneŁ Ob“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3; 

22)  MN.50 - d“”uszcza się “bsadę zwierzęcą 
d“ 10 ŚJPŁ Ś“”uszcza się dziaJaln“`ć agr“tury-

styczną; 
23)  MN.62 ｦ teren zl“—aliz“wany czę`ci“w“ 

w strefie bez”ieczeLstwa “d na”“wietrznych linii 
`rednieg“ na”ięcia 15 kVŁ Ob“wiązu–ą za”isy  
§ 11 ustŁ 3Ł Ś“”uszcza się ”rzeJ“wenie lub s—a-

bl“wanie linii energetycznych —“lidu–ących z ”la-

nowanym zainwestowaniem, na warunkach okre-

`l“nych ”rzez wJa`ciciela sieci;  
24)  MN.63 ｦ teren zl“—aliz“wany czę`ci“w“ 

w strefie bez”ieczeLstwa “d napowietrznych linii 

`rednieg“ na”ięcia 15 —VŁ Ob“wiązu–ą za”isy  
§ 11 ustŁ 3Ł Ś“”uszcza się ”rzeJ“wenie lub s—a-

bl“wanie linii energetycznych —“lidu–ących z ”la-

nowanym zainwestowaniem, na warunkach okre-

`l“nych ”rzez wJa`ciciela sieci;  
25)  MN.65 ｦ dopuszcza się wtórny ”“dziaJ 

terenu inny niw ws—azany na rysun—u ”lanu, ”“d 
warun—iem za”ewnienia d“stę”u d“ dr“gi pu-

blicznej n“w“ wydziel“nych nieruch“m“`ci ”o-

”rzez dr“gi wewnętrzneŁ 
 

§ 20Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej z usJugami, ozna-

czone na rysunku planu symbolem MNU. 

2. Na obszarze jednostek terenowych MNU.1 

÷ MNUŁ7 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie 
“raz zasady —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”o-

darowania terenu: 

1)  przeznaczenie podstawowe:  

 a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna 

wraz z zabud“wą t“warzyszącą t–Ł garawe i bu-

dynki gospodarcze oraz istnie–ące zabud“wania 
gospodarskie, 
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 b)  usJugi i rzemi“sJ“ stan“wiące dziaJaln“`ć 
nieuciąwliwą, w tym usJugi turysty—i, 

 c)  utrzymanie, przebudowa, nadbudowa, 

r“zbud“wa i wymiana istnie–ących budyn—ów, 

 d)  zmiana s”“s“bu uwyt—“wania budyn—ów w 
ramach ustalonego przeznaczenia podstawowego 

i uzu”eJnia–ąceg“, 
 e)  bud“wa n“wych budyn—ów miesz—alnych, 

usJug“wych i rzemi“sJa wraz z zabud“wą t“wa-

rzyszącą, 
 f)  sady, uprawy gruntowe, szklarnie przydo-

mowe; 

2)  przeznaczenie uzupeJnia–ące:  
 a)  chów i h“d“wla zwierząt d“ 5 ŚJP, chyba 

we w ustaleniach szczególnych ”“stan“wi“n“ 
inaczej, 

 b)  obiekty i sieci infrastruktury technicznej za 

wy–ąt—iem stac–i baz“wych telef“nii —“mór—“we–; 
3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  wskauni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

30% ”“wierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–, 

 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 
ｦ minŁ 40% ”“wierzchni dziaJ—i, chyba we w usta-

leniach szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–, 
 c)  linie zabud“wy: wedJug § 9 ustŁ 3 “raz 

zg“dnie z § 7 ustŁ 5, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–, 

 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 
postojowych w granicach nieruch“m“`ci zg“dnie 
z § 9 ustŁ 2; 

4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć: 
 budyn—ów miesz—alnych i usJug“wych d“  

10,0 m nad poziomem terenu oraz dwie kondygna-

c–e nadziemne, w tym ”“ddasze uwyt—“we, chyba 
we w ustaleniach szczególnych ”“stan“wi“n“ ina-

czej; d“”uszcza się wy—“nanie trzecie– —“ndygnac–i 
stan“wiące– ”“ddasze uwyt—“we “raz ”rze—r“czenie 
“—re`l“ne– ”“wywe– wys“—“`ci w ”rzy”ad—u ”rze-

bud“wy istnie–ąceg“ budyn—u miesz—alneg“  
“ dwóch —“ndygnac–ach, —ryteg“ str“”“dachem, 
”“lega–ące– na wy—“naniu dachu str“meg“ z ”“dda-

szem uwyt—“wym, ”“d warun—iem, we wys“—“`ć 
`cian—i —“lan—“we– będzie nie wię—sza niw 0,5 m, 

 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie miesz-
—ani“we– i usJug“we– “raz budyn—ów g“s”“darskich 

i rzemie`lniczych ｦ 6,0 m, 

 utrzymu–e się wys“—“`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym g“s”“dars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
“—re`l“na ”“wywe–, bez m“wliw“`ci –e– dalszeg“ 
powię—szania, 

 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we–: 
 budyn—ów miesz—alnych ｦ max. 16 m chyba 

we w ustaleniach szczególnych ”“stan“wi“n“ 
inaczej, 

 budyn—ów usJug“wych ｦ max. 20,0 m, 

chyba we w ustaleniach szczególnych ”“stano-

wiono inaczej,  

 budyn—ów rzemie`lniczych ｦ max. 12 m, 

 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie 
miesz—ani“we– “raz budyn—ów g“s”“dars—ich ｦ 

max. 7,0 m, 

 utrzymu–e się szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– 
budyn—ów istnie–ących, w tym g“s”“dars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw “—re`l“na ”“wywe–, bez 
m“wliw“`ci –e– dalszeg“ ”“wię—szania, 

 c)  geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych i usJug“wych - da-

chy str“me “ —ącie nachylenia gJównych ”“Jaci 
30 ｦ 45o, dwu- lub wiel“s”ad“we, chyba we  
w ustaleniach szczególnych ”“stanowiono ina-

czej; Ś“”uszcza się st“s“wanie naczóJ—ów “raz 
lu—arn lub “—ien ”“Jaci“wychŁ Ś“”uszcza się 
utrzymanie wystę”u–ących “becnie str“”“da-

chów,  
 dla budyn—ów rzemie`lniczych “raz t“wa-

rzyszących i g“s”“dars—ich d“”uszcza się dachy 
jednospadowe oraz dachy o mniejszym nachyle-

niu ”“Jaci niw “—re`l“ne ”“wywe–Ł   
5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 

szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–;  
8)  zasady “bsJugi w za—resie —“muni—ac–i - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 

11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
ust. 1; 

12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13 i 14 “raz § 20 ustŁ 3. 

3. Śla wyszczególni“nych ”“niwe– –edn“ste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1)  MNU.2 ｦTeren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 
ustŁ 5Ł Istnie–ący budyne— miesz—aln“ - gospodarczy 

“b–ęty –est “chr“ną ”rawną na ”“dstawie ninie–sze-

g“ ”lanu; “b“wiązu–ą za”isy § 7 ustŁ 1 i 3. Utrzy-

mu–e się istnie–ącą zabud“wę zl“—aliz“waną w gra-

nicy nieruch“m“`ci –a—“ zabud“wy szereg“we–  
z wyJączeniem m“wliw“`ci –e– dalsze– r“zbud“wy 
”r“wadz“ne– wzdJuw te– granicyŁ Linia zabud“wy 
istnie–ąca, zg“dnie z rysun—iem ”lanuŁ Utrzymu–e się 
“becną szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we–Ł Teren ws—a-

zany w szczególn“`ci dla realizac–i usJug, w tym 
hotelarstwa i gastronomii oraz funkcji mieszkanio-
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we–Ł Ś“”uszcza się l“—alizac–ę ”ar—ingu dla aut“—a-

rów, w ta—im wy”ad—u “b“wiązu–ą w szczególn“`ci 
za”isy § 6 ustŁ 1. 

2)  MNU.3 ｦ Teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 
ust. 5; 

3)  MNU.4 ｦ Teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 
ustŁ 5Ł Teren ws—azany w szczególn“`ci dla reali-
zac–i usJug —ultury “raz —ultu religi–neg“Ł Ś“”usz-

cza się wys“—“`ć zabud“wy d“ 12 m i trzech 
kondygnacji nadziemnych; 

4)  MNU.5 ｦTeren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 
ustŁ 5Ł Ś“”uszcza się ws—auni— zabud“wy dziaJ—i 
na 40%; 

5)  MNU.7 - Teren ws—azany w szczególn“`ci 
dla realizac–i usJug hotelarstwa i gastronomii oraz 

fun—c–i miesz—ani“we–Ł Ś“”uszcza się l“—alizac–ę 
”ar—ingu dla aut“—arów, w ta—im wy”ad—u “b“wią-
zu–ą w szczególn“`ci za”isy § 6 ustŁ 1Ł W ”rzy”ad-

—u l“—alizac–i budyn—u usJug i gastr“n“mii d“”usz-
cza się zwię—szenie szer“—“`ci elewacji frontowej 

budyn—u d“ 40 m, a wys“—“`ci d“ 12 mŁ 
 

§ 21Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy zagro-

dowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM. 

2. Na obszarze jednostek terenowych RMŁń ÷ 
RM.26 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie “raz 
zasady —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“daro-

wania terenu: 

1)  przeznaczenie podstawowe:  

 a)  zabudowa zagrodowa wraz z budowlami 

r“lniczymi “raz zabud“wą t“warzyszącą i budyn-

kami gospodarskimi, 

 b)  utrzymanie, przebudowa, nadbudowa, roz-

bud“wa i wymiana istnie–ących budyn—ów, 

 c)  l“—alizac–a budyn—ów inwentars—ich ”rze-

znacz“nych d“ ch“wu i h“d“wli zwierząt d“ wy-

s“—“`ci 40 ŚJP lub 60 ŚJP zalewnie “d l“—alizac–i 
w zwarte– lub ”“za zwartą zabud“wą wsi zg“dnie 
z oznaczeniem graficznym na rysunku planu oraz 

pod warunkiem zachowania prze”isów § 6,  

 d)  l“—alizac–a budyn—ów miesz—alnych –edno-

r“dzinnych wraz z zabud“wą t“warzyszącą, 

 e)  sady, uprawy gruntowe, szklarnie przydo-

mowe; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się usJugi “raz rzemi“sJ“ sta-

n“wiące dziaJaln“`ć nieuciąwliwą, 

 b)  d“”uszcza się ”r“wadzenie dziaJaln“`ci 
usJug“w“ - handlowe– związane– z g“s”“dar—ą 
r“lną, 

 c)  d“”uszcza się ”r“wadzenie g“s”“darstw 
agroturystycznych, 

 d)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i sieci 
infrastruktury technicznej, w tym stacji transfor-

mat“r“wych, ”“d warun—iem, we nie za—Jóci t“ 
—“rzystania z nieruch“m“`ci zg“dnie z ”rzezna-

czeniem ”“dstaw“wym; za wy–ąt—iem stac–i ba-

z“wych telef“nii —“mór—“we–; 
3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

30% ”“wierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–, 

 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 
ｦ minŁ 50% ”“wierzchni dziaJ—i, 

 c)  linie zabud“wy: wedJug § 9 ustŁ 3 “raz 
zg“dnie z § 7 ustŁ 5, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–; Utrzymu–e 
się istnie–ącą zabud“wę zl“—aliz“waną w granicy 
nieruch“m“`ci, w tym w granicy z ”asem dr“go-

wym, 

 d)  d“”uszcza się ”rzesunięcie linii r“zgrani-

cza–ące– “—re`l“ne– na rysun—u ”lanu –a—“ “rienta-

cy–na i bud“wę budyn—ów i bud“wli ”“d warun-

—iem, we sJuwą “ne wyJącznie g“s”“darce r“lne–, 
 e)  w ”rzy”ad—u l“—alizac–i “bie—tów inwen-

tars—ich, na—azu–e się utrzymanie nastę”u–ących 
“dlegJ“`ci “d granic sąsiednie– zabud“wy miesz-

kaniowej oznaczonej MN, MNU, MW oraz jedno-

stek terenowych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami UC i UP: 

 dla “bsady zwierzęce– “ wiel—“`ci 25-40 DJP 

ｦ min. 50 m, 

 dla “bsady zwierzęce– “ wiel—“`ci 41-60 DJP 

ｦ min. 100 m, 

 f)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 
”“st“–“wych granicach nieruch“m“`ci zg“dnie z 
§ 9 ustŁ 2; 

4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć: 
 budyn—ów miesz—alnych d“ 10,0 m nad ”o-

ziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziemne, 

w tym ”“ddasze uwyt—“we, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–; Ś“”uszcza się 
wykonanie trzeciej kondygnacji stan“wiące– ”“dda-

sze uwyt—“we “raz ”rze—r“czenie “—re`l“ne– ”“wy-

we– wys“—“`ci w ”rzy”ad—u ”rzebud“wy istnie–ące-

g“ budyn—u miesz—alneg“ “ dwóch —“ndygnac–ach, 
—ryteg“ str“”“dachem, ”“lega–ące– na wy—“naniu 
dachu str“meg“ z ”“ddaszem uwyt—“wym, ”“d 
warunkiem, we wys“—“`ć `cian—i —“lan—“we– będzie 
nie wię—sza niw 0,5 m, 

 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie 
miesz—ani“we– “raz budyn—ów g“s”“dars—ich ｦ 

6,0 m, 

 budyn—ów inwentars—ich “raz budyn—ów 
sJuwących g“s”“darce r“lne– ｦ 8,0 m, 

 d“”uszcza się ”rze—r“czenie “—re`l“ne– ”o-

wywe– wys“—“`ci ”rzez bud“wle r“lnicze, 

 utrzymu–e się wys“—“`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym g“s”“dars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
“—re`l“na ”“wywe–, bez m“wliw“`ci –e– dalszeg“ 
powię—szania, 
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 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we–: 
 budyn—ów miesz—alnych ｦ max. 12,0 m, 

chyba we w ustaleniach szczególnych ”“stano-

wiono inaczej, 

 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie 
miesz—ani“we– “raz budyn—ów g“s”“dars—ich ｦ 

max. 10,0 m, 

 budyn—ów inwentars—ich “raz budyn—ów 
sJuwących g“s”“darce r“lne– ｦ 12,0 m, 

 utrzymu–e się szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– 
budyn—ów istnie–ących, w tym g“s”“dars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw “—re`l“na ”“wywe–, bez 
m“wliw“`ci –e– dalszeg“ ”“wię—szania, 

 c)  geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych - dachy strome  

“ —ącie nachylenia gJównych ”“Jaci 30 ｦ 45o, 

dwus”ad“we, chyba we w ustaleniach szczegól-

nych postanowiono inaczej; Ś“”uszcza się sto-

s“wanie naczóJ—ów “raz lu—arn lub “—ien ”“Ja-

ci“wychŁ Ś“”uszcza się utrzymanie wystę”u–ą-
cych “becnie str“”“dachów,  

 dla budyn—ów t“warzyszących i g“s”“dar-

skich dopuszcza się dachy –edn“s”ad“we “raz 
dachy “ mnie–szym nachyleniu ”“Jaci niw “—re`lo-

ne powywe–; 
5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–;  

8)  zasady “bsJugi w za—resie —“muni—ac–i - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chrony mienia ｦ we-

dJug § 11; 

11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
ust. 1; 

12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13 i 14 “raz § 21 ustŁ 3Ł 
3. Śla wyszczególni“nych ”“niwe– –edn“ste— 

terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1)  RM.1 ｦ d“”uszcza się ”rze—r“czenie linii 
r“zgranicza–ące– “—re`l“ne– –a—“ “rientacy–na ”rzez 
budynki i budowle rolnicze oraz budynki inwen-

tarskie; 

2)  RM.3 ｦ d“”uszcza się ”rze—r“czenie linii 
r“zgranicza–ące– “—re`l“ne– –a—“ “rientacy–na ”rzez 

budynki i budowle rolnicze oraz budynki inwen-

tarskie; 

3)  RM.6 ｦ teren zagr“w“ny “—res“wym ”“dma-

—aniem i zalewaniem zl“—aliz“wany w sąsiedztwie 
cie—u w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy ”ubliczne “raz 
”r“–e—t“waneg“ zbi“rni—a w“dneg“Ł Ob“wiązu–ą 

ustalenia § 6 ustŁ 3Ł Teren zlokalizowany na obsza-

rze l“—alneg“ ciągu e—“l“giczneg“, dla —tóreg“ 
“b“wiązu–ą za”isy § 6 ustŁ 2 ”—t 1Ł źabrania się 
chowu i h“d“wli zwierząt ”“wywe– 10 ŚJP; 

4)  RM.7 ｦ d“”uszcza się zmnie–szenie szero-

—“`ci dr“gi ”“wiat“we– na “dcin—u wyznacz“nym 
orientacy–ną linią r“zgranicza–ącą, na warun—ach 
“—re`l“nych ”rzez wJa`ciweg“ zarządcę dr“gi; 

5)  RM.8 ｦ teren zlokalizowany w strefie 

ochrony sanitarnej cmentarza ｦ “b“wiązu–ą za”i-

sy § 11 ustŁ 4; 

6)  RM.9 ｦ d“”uszcza się zmnie–szenie szero-

—“`ci dr“gi ”“wiat“we– na “dcinku wyznaczonym 

“rientacy–ną linią r“zgranicza–ącą, na warun—ach 
“—re`l“nych w ”rze”isach “drębnych; Teren zlo-

—aliz“wany czę`ci“w“ w strefie bez”ieczeLstwa 
“d na”“wietrznych linii `rednieg“ na”ięcia 15 —VŁ 
Ob“wiązu–ą za”isy § 11 ust. 3; 

7)  RM.12 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 

ustŁ 5Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę, w tym 
zl“—aliz“waną w granicy nieruch“m“`ciŁ źe 
względu na szereg“wy chara—ter zabud“wy nie 
ustala się szer“—“`ci elewacji frontowej; 

8)  RM.14 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 

ustŁ 5Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę, w tym 
zl“—aliz“waną w granicy nieruch“m“`ciŁ źe 
względu na szereg“wy chara—ter zabud“wy nie 
ustala się szer“—“`ci elewac–i fr“nt“wej; 

9)  RM.15 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 

ustŁ 5Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę, w tym 
zl“—aliz“waną w granicy nieruch“m“`ciŁ  Ś“”usz-

cza się zwię—szenie ws—auni—a zabud“wy d“ 
50%Ł źabrania się ch“wu i h“d“wli zwierząt ”o-

wywe– 10 ŚJP; 
10)  RM.16 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 

ustŁ 5Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę, w tym 
zl“—aliz“waną w granicy nieruch“m“`ciŁ źabrania 
się ch“wu i h“d“wli zwierząt ”“wywe– 10 DJP; 

11)  RM.17 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 

ustŁ 5Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę, w tym 
zl“—aliz“waną w granicy nieruch“m“`ciŁ źabrania 
się ch“wu i h“d“wli zwierząt ”“wywe– 10 ŚJP; 

12)  RM.18 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 

ustŁ 5Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę, w tym 
zlokaliz“waną w granicy nieruch“m“`ci; 

13)  RM.19 ｦ teren “b–ęty strefą “chr“ny —“n-

serwat“rs—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 

ust. 5. Utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę, w tym 
zl“—aliz“waną w granicy nieruch“m“`ciŁ Teren 
zl“—aliz“wany w sąsiedztwie cieku wodnego sta-

n“wiąceg“ w“dy ”ubliczne dla —tóreg“ “b“wiązu-

–ą ustalenia § 6 ustŁ 3; 



Dziennik Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 106 ｦ 8646 ｦ Poz. 1530 

 

14)  RM.20 ｦ teren “b–ęty czę`ci“w“ strefą 
ochrony konserwators—ie–, dla —tóreg“ “b“wiązu–ą 
za”isy § 7 ustŁ 5Ł Utrzymu–e się istnie–ącą zabu-

d“wę, w tym zl“—aliz“waną w granicy nierucho-

m“`ciŁ Teren zl“—aliz“wany w sąsiedztwie cie—u 
w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy ”ubliczne dla —tó-
reg“ “b“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3; 

15)  RM.26 ｦ zabrania się ch“wu i h“d“wli 
zwierząt ”“wywe– 10 ŚJPŁ 

 

RozdziaJ 2 

Tereny zabudowy usJugowej 
 

§ 22Ł1Ł Wyznacza się tereny zabudowy usJu-

gowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U. 

2. Na obszarze jednostek terenowych UŁń ÷ 
U.2 ustala się nastę”u–ące przeznaczenie oraz 

zasady —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“daro-

wania terenu: 

1)  przeznaczenie podstawowe:  

 a)  zabud“wa usJug“wa związana z usJugami 
handlu i gastronomii, 

 b)  bud“wa n“we– zabud“wy usJug“we–, 
 c)  utrzymanie, przebudowa, nadbudowa i roz-

budowa istnie–ących budyn—ów, 
2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  l“—alizac–a miesz—aL lub zabud“wy miesz-

—ani“we– –edn“r“dzinne– na ”“trzeby wJa`ciciela, 

 b)  l“—alizac–a “bie—tów i sieci infrastru—tury 
technicznej, w tym stacji transformatorowych, 

”“d warun—iem, we nie za—Jóci t“ —“rzystania  

z nieruch“m“`ci zg“dnie z ”rzeznaczeniem ”“d-

stawowym, za wy–ąt—iem stac–i baz“wych telefo-

nii —“mór—“we–; 
3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

40% ”“wierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–, 

 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 
ｦ minŁ 20% ”“wierzchni dziaJ—i, 

 c)  linie zabudowy: wedJug § 9 ustŁ 3, chyba 
we w ustaleniach szczególnych ”“stan“wi“n“ 
inaczej, 

 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 
postojowych w granicach nieruch“m“`ci zg“dnie 
z § 9 ustŁ 2; d“”uszcza się l“—alizac–ę ”ar—ingu 
dla aut“—arów, w ta—im wy”ad—u “b“wiązu–ą  
w szczególn“`ci za”isy § 6 ustŁ 1; 

4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć: 
 budyn—ów usJug“wych d“ 12,0 m nad po-

ziomem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne, 

w tym ”“ddasze uwyt—“we, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–,  

 budyn—ów miesz—alnych ｦ do 10,0 m nad 

poziomem terenu oraz dwie kondygnacje nad-

ziemne, w tym ”“ddasze uwyt—“we,  
 budyn—ów t“warzyszących t–Ł garawy i bu-

dyn—ów g“s”“darczych ｦ do 6,0 m, 

 utrzymu–e się wys“—“`ć istnie–ących budyn-

—ów, –eweli –est wię—sza niw “—re`l“na ”“wywe–, 
bez m“wliw“`ci –e– dalszeg“ ”“wię—szania, 

 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we–: 
 budyn—ów usJug“wych ｦ max. 20,0 m, 

 budyn—ów miesz—alnych ｦ 12,0 m, 

 budyn—ów t“warzyszących zabud“wie usJu-

g“we– i miesz—ani“we– “raz budyn—ów g“s”“dar-

czych ｦ max. 10,0 m, 

 utrzymu–e się szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– 
budyn—ów istnie–ących, w tym g“s”“dars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw “—re`l“na ”“wywe–, bez 
m“wliw“`ci –e– dalszeg“ ”“wię—szania, 

 c)  geometria dachu:  

 budyn—ów miesz—alnych i usJug“wych - da-

chy str“me “ —ącie nachylenia gJównych ”“Jaci 
30 - 45o, dwu- lub wielospadowe; d“”uszcza się 
st“s“wanie naczóJ—ów “raz lu—arn lub “—ien ”“Ja-

ci“wychŁ Ś“”uszcza się utrzymanie wystę”u–ą-
cych “becnie str“”“dachów,  

 dla budyn—ów t“warzyszących i g“s”“dar-

s—ich d“”uszcza się dachy –edn“s”ad“we “raz 
dachy “ mnie–szym nachyleniu ”“Jaci niw “—re`lo-

ne powywe–; 
5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–;  

8)  zasady “bsJugi w zakresie komunikacji - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 
11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

ust. 1; 

12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13. 

 

§ 23Ł1Ł Wyznacza się tereny usJug kultury  
i kultu religijnego, oznaczony na rysunku planu 

symbolem UK. 

2. Na obszarze jednostki terenowej UK ustala 

się nastę”u–ące ”rzeznaczenie “raz zasady —sztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1)  ”rzeznaczenie ”“dstaw“we: usJugi —ultury  
i kultu religijnego - teren istnie–ąceg“ —“`ci“Ja 
parafialnego; 
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2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  l“—alizac–a “bie—tów maJe– archite—tury, 

 b)  l“—alizac–a “bie—tów i sieci infrastru—tury 
technicznej, w tym stacji transformatorowych, 

”“d warun—iem, we nie za—Jóci t“ —“rzystania  
z nieruch“m“`ci zg“dnie z ”rzeznaczeniem ”“d-

staw“wym; za wy–ąt—iem stac–i baz“wych telefo-

nii —“mór—“we–, 
 c)  d“”uszcza się tymczas“we, w r“zumieniu 

”rze”isów “drębnych, zag“s”“dar“wanie terenu 
związane z organizac–ą `wiąt i “bch“dów religij-
nych; 

2)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

30% ”“wierzchni dziaJ—i, 
 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 

ｦ minŁ 30% ”“wierzchni dziaJ—i, 
 c)  linie zabudowy: nie ustala się, 

 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 
”“st“–“wych w granicach nieruch“m“`ci zg“dnie 
z § 9 ustŁ 2; d“”uszcza się wyznaczenie stano-

wis— ”“st“–“wych ”“za wyznacz“ną –edn“st—ą 
teren“wą na ”rzylegJym terenie nalewącym d“ 
tego samego inwestora, 

 e)  nakazuje się zach“wanie d“stę”n“`ci tere-

nu; 

3)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć: utrzymu–e się wy-

s“—“`ć istnie–ąceg“ budyn—u, 

 b)  szer“—“`ć elewacji frontowej: utrzymuje 

się szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– istnie–ąceg“ bu-

dynku, 

 c)  ge“metria dachu: utrzymu–e się “becny 
—sztaJt dachu budyn—u —“`ci“Ja; 

4)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
5)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ budyne— —“`ci“Ja “b–ęty –est “chro-

ną ”rawną na ”“dstawie w”isu d“ re–estru zabyt-

—ów - “b“wiązu–ą ustalenia § 7 ustŁ 1 i 3Ł Teren 
“b–ęty –est strefą “chr“ny —“nserwat“rs—ie–, dla 

—tóreg“ “b“wiązu–ą za”isy § 7 ustŁ 5; 

6)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 7 i § 8;  
7)  zasady “bsJugi w zakresie komunikacji - 

wedJug § 9; 

8)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

9)  zasady zagospodarowania w zakresie bezpie-

czeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ wedJug § 11; 
10)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

ust. 1; 

11)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13Ł Teren usJug —ultury i —ultu 
religi–neg“ zalicza się d“ ”rzestrzeni ”ublicznych, 
dla —tórych “b“wiązu–ą za”isy § 15.   

 

§ 24Ł1Ł Wyznacza się teren usJug o`wiaty, 

oznaczony na rysunku planu symbolem UO. 

2. Na obszarze jednostki terenowej UO ustala 

się nastę”u–ące ”rzeznaczenie “raz zasady —sztaJ-
towania zabudowy  i zagospodarowania terenu: 

1)  ”rzeznaczenie ”“dstaw“we: usJugi “`wiaty, 
 a)  realizacja nowej zabudowy na potrzeby 

usJug “`wiaty, 
 b)  utrzymanie, przebudowa, nadbudowa i roz-

bud“wa istnie–ących budyn—ów ”“d warun—iem 
zach“wania ”rze”isów § 7;  

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  lokalizacja infrastruktury sportowej i rekre-

acy–ne–, w tym budyn—ów i bud“wli, 
 b)  l“—alizac–ę “bie—tów i sieci infrastru—tury 

technicznej, w tym stacji transformatorowych, 

pod warun—iem, we nie za—Jóci t“ —“rzystania  
z nieruch“m“`ci zg“dnie z ”rzeznaczeniem ”“d-

staw“wym; za wy–ąt—iem stac–i baz“wych telefo-

nii —“mór—“we–; 
3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

50% powierzchni dziaJ—i, 
 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 

ｦ minŁ 30% ”“wierzchni dziaJ—i, 
 c)  linie zabud“wy: wedJug § 9 ustŁ 3; Utrzymu-

–e się istnie–ącą zabud“wę zl“—aliz“waną w granicy 
nieruch“m“`ci z wyJączeniem m“wliw“`ci –e– dalsze– 
r“zbud“wy ”r“wadz“ne– wzdJuw tej granicy, 

 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 
”“st“–“wych zg“dnie z § 9 ustŁ 2; 

4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć ｦ 15,0 m, 

 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– ｦ 30,0 m, 

 c)  ge“metria dachu: —sztaJt“wana indywidu-

alnie; 

5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ budyne— sz—“Jy “b–ęty –est “chr“ną 
”rawną na ”“dstawie ninie–szeg“ ”lanu - obowią-
zu–ą ustalenia § 7 ustŁ 1 i 3Ł Teren “b–ęty –est 
strefą “chr“ny —“nserwat“rs—ie–, dla —tóreg“ 
“b“wiązu–ą za”isy § 7 ust. 5; 

7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 7 i § 8; 
8)  zasady “bsJugi w za—resie —“muni—ac–i - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 
11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

ust. 1; 
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12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13Ł Teren usJug “`wiaty zali-
cza się d“ ”rzestrzeni ”ublicznych, dla —tórych 
obowiązu–ą za”isy § 15Ł 

 

§ 25Ł1Ł Wyznacza się tereny usJug s”ortu, 

oznaczone na rysunku planu symbolem US. 

2. Na obszarze wyznaczonych jednostek tere-

nowych US.1 - US.2 ustala się nastę”u–ące ”rze-

znaczenie oraz zasady —sztaJt“wania zabud“wy  
i zagospodarowania terenu: 

1)  ”rzeznaczenie ”“dstaw“we: usJugi s”“rtu  
i rekreacji, 

 a)  budyn—i i bud“wle na ”“trzeby usJug s”“r-

tu i rekreacji, 

 b)  utrzymanie, przebudowa, nadbudowa i roz-

bud“wa “bie—tów istnie–ących; 
2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się usJugi —ultury, 

 b)  d“”uszcza się ”rzeznaczenie czę`ci terenu 
”“d usJugi handlu i gastr“n“mii –a—“ t“warzyszą-
cych przeznaczeniu podstawowemu jednak nie 

więce– niw 5% ”“wierzchni “raz ”“d warun—iem, 
we nie s”“w“du–e t“ utrudnieL w realizac–i nie-

zbędne– dla ”rzeznaczenia ”“dstawoweg“ il“`ci 
miejsc parkingowych, 

 c)  l“—alizac–a “bie—tów i sieci infrastru—tury 
technicznej, w tym stacji transformatorowych, pod 

warun—iem, we nie za—Jóci t“ —“rzystania z nieru-

ch“m“`ci zg“dnie z ”rzeznaczeniem ”“dstawo-

wym, za wy–ąt—iem stac–i bazowych telefonii ko-

mór—“we–; 
3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

70% powierzchni terenu, 

 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 
ｦ min. 20% powierzchni terenu, 

 c)  linie zabud“wy: wedJug § 9 ustŁ 3; utrzymu-

je się istnie–ącą zabud“wę zl“—aliz“waną w granicy 
nieruch“m“`ci z wyJączeniem m“wliw“`ci –e– dalsze– 
rozbudowy ”r“wadz“ne– wzdJuw te– granicy, 

 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc ”o-

st“–“wych zg“dnie z § 9 ustŁ 2; dopuszcza się l“—a-

lizac–ę ”ar—ingu dla aut“—arów, w ta—im wy”ad—u 
“b“wiązu–ą w szczególn“`ci za”isy § 6 ustŁ 1Ł Śo-

”uszcza się wyznaczenie mie–sc ”“st“–“wych ”“za 
daną –edn“st—ą teren“wą, w tym w szczególn“`ci 
na terenach oznaczonych symbolem KS; 

4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć ｦ 15,0 m i trzy 

kondygnacje nadziemne, 

 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– ｦ 30,0 m, 

chyba we w ustaleniach szczególnych ”“stano-

wiono inaczej, 

 c)  ge“metria dachu: —sztaJt“wana indywidu-

alnie; 

5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8; 

8)  zasady “bsJugi w za—resie —“muni—ac–i - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 

11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
ust. 1; 

12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13 i 25 ustŁ 3Ł Teren usJug 
s”“rtu zalicza się d“ ”rzestrzeni ”ublicznych, dla 

—tórych “b“wiązu–ą za”isy § 15.  

3. Śla wyszczególni“nych ”“niwe– –edn“ste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1)  US.1 ｦ W przypadku budowy hali sporto-

we– d“”uszcza się zwię—szenie szer“—“`ci elewa-

cji frontowej w dostosowaniu do wymaganych 

”arametrów technicznych. 

 

§ 26Ł1Ł Wyznacza się tereny usJug turystyki  
i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 

UT. 

2. Na obszarze wyznaczonych jednostek tere-

nowych UT.1 - UT.2 ustala się nastę”u–ące ”rze-

znaczenie oraz zasady —sztaJt“wania zabud“wy  
i zagospodarowania terenu: 

1)  ”rzeznaczenie ”“dstaw“we: teren usJug tu-

rystyki i rekreacji; 

 a)  teren ws—azany d“ bud“wy budyn—ów  
i bud“wli sJuwących turystyce i re—reac–i, w tym 
usJug h“telarstwa i gastr“n“mii, 

 b)  gospodarstwa agroturystyczne, 

 c)  zabud“wa t“warzysząca, w tym budynki 

g“s”“darcze i garaw“we; 
2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów maJe– 

archite—tury “raz “bie—tów i urządzeL s”“rt“wych 
i rekreacyjnych, 

 b)  d“”uszcza się “bsadę zwierzęcą d“ 10 ŚJP, 

 c)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i sieci 
infrastruktury technicznej, w tym stacji transfor-

mat“r“wych, ”“d warun—iem, we nie za—Jóci t“ 
—“rzystania z nieruch“m“`ci zg“dnie z ”rzezna-

czeniem ”“dstaw“wym; za wy–ąt—iem stac–i ba-

z“wych telef“nii —“mór—“we–; 
3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

30% powierzchni terenu, 

 b)  ws—auni— ”“wierzchni biologicznie czynnej 

ｦ min. 50%, 
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 c)  linie zabud“wy: zg“dnie z §9 ustŁ 3 “raz  
§ 11 ustŁ 1 szczególnie w “dniesieniu d“ zacho-

wania linii zabudowy w stosunku do granicy lasu, 

 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 
post“–“wych zg“dnie z § 9 ustŁ 2; d“”uszcza się 
l“—alizac–ę ”ar—ingu dla aut“—arów, w ta—im wy-

”ad—u “b“wiązu–ą w szczególn“`ci za”isy § 6 
ust. 1; 

4)  parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć: 
 budyn—ów usJug“wych d“ 12,0 m nad ”o-

ziomem terenu oraz cztery kondygnacje nadziem-

ne, w tym ”“ddasze uwyt—“we, 
 budyn—ów miesz—alnych ｦ do 10,0 m nad 

poziomem terenu oraz dwie kondygnacje nad-

ziemne, w tym ”“ddasze uwyt—“we, 

 budyn—ów t“warzyszących t–Ł garawy i bu-

dyn—ów g“s”“darczych “raz budyn—u inwentar-

skiego ｦ do 6,0 m, 

 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we–: 
 budyn—ów usJug“wych ｦ do 40,0 m, 

 budyn—ów miesz—alnych ｦ do 20,0 m, 

 budyn—ów t“warzyszących t–Ł garawy i bu-

dyn—ów g“s”“darczych “raz budyn—u inwentar-

skiegoｦ max. 10,0 m, 

 c)  ge“metria dachów:  
 dachy str“me “ —ącie nachylenia gJównych ”o-

Jaci 30 ｦ 45o, symetryczne, —sztaJt“wane indywi-

dualnie; 

5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8; 

8)  zasady “bsJugi w za—resie —“muni—ac–i - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 

11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
ust. 1; 

12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ zgodnie z ust. 3. 

3. Śla wyszczególni“nych ”“niwe– –edn“ste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1)  UT.2 ｦ teren przeznaczony do lokalizacji 

urządzeL s”“rt“w“-re—reacy–nych i usJug“wych  
 a)  ustala się ws—auni— intensywn“`ci zabu-

dowy na max. 5% powierzchni terenu, 

 b)  ”“wierzchnia ”ar—ingów i —“muni—ac–i - 

max 20% powierzchni terenu, 

 c)  zabrania się l“—alizac–i zabud“wy miesz—a-

niowej, gospodarstw agroturystycznych oraz bu-

dyn—ów g“s”“darczych, garaw“wych, inwentar-

skich i magazynowych,  

 d)  zabrania się l“—alizac–i inwestycji polegają-
cych na ch“wie i h“d“wli zwierząt, 

 e)  teren zalicza się d“ ”rzestrzeni ”ublicz-

nych, dla —tórych “b“wiązu–ą za”isy § 15,  

 f)  d“”uszcza się l“—alizac–ę bud“wli technicz-

nych i infrastru—tury niezbędne– d“ bud“wy  
i funkcjonowania zbiornika wodnego. 

 

RozdziaJ 3 

Tereny dziaJalno`ci ”rodukcyjnej i skJadowej 
 

§ 27Ł1Ł Wyznacza się tereny skJadów, maga-

zynów oraz rzemiosJa oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem S. 

2. Na obszarze jednostek terenowych S.1  

÷ SŁ2 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie “raz 
zasady —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“daro-

wania terenu: 

1)  przeznaczenie podstawowe:  

 a)  zabud“wa s—Jad“w“ - magazynowa oraz 

rzemi“sJa, 
 b)  zaplecza administracyjno - techniczne oraz 

socjalne, 

 c)  l“—alizac–a budyn—ów t“warzyszących t–Ł 
garawy i budyn—ów g“s”“darczych, 

 d)  l“—alizac–a handlu hurt“weg“ –eweli nie ma 
innych “graniczeL wyni—a–ących z un“rm“waL 
branw“wych lub techn“l“gicznych, 

 e)  d“”uszcza się l“—alizac–ę sil“sów i innych 
zbi“rni—ów, 

 f)  zabrania się l“—alizacji zabudowy mieszka-

niowej; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów usJu-

g“wych, w tym usJug handlu, 

 b)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i sieci in-

frastruktury technicznej, w tym stacji transformato-

r“wych, ”“d warun—iem, we nie za—Jóci t“ korzysta-

nia z nieruch“m“`ci zg“dnie z ”rzeznaczeniem ”“d-

stawowym,  

 c)  d“”uszcza się l“—alizac–ę stac–i baz“wych 
telef“nii —“mór—“we– ”“d warun—iem zach“wania 
“dlegJ“`ci “—re`l“nych w § 10 ustŁ 2 ”—t 6; 

3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

50% ”“wierzchni dziaJ—i, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”“stan“wi“n“ inacze–, 

 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej 

ｦ minŁ 5% ”“wierzchni dziaJ—i, 
 c)  linie zabud“wy: wedJug § 9 ustŁ 3,  
 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 

”“st“–“wych w granicach nieruch“m“`ci zg“dnie 
z § 9 ustŁ 2; 
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4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć: 
 budyn—ów s—Jad“w“ - magazyn“wych i usJu-

gowych do 12,0 m nad poziomem terenu oraz dwie 

kondygnacje nadziemne, 

 d“”uszcza się ”rze—r“czenie ”“wywsze– wy-

s“—“`ci ”rzez bud“wle i urządzenia techniczne, 
sil“sy, wiewe —rat“we it”Ł ”“d warun—iem zacho-

wania ”rze”isów § 6 ustŁ 2, 

 budyn—ów t“warzyszących t–Ł garawy i bu-

dyn—ów g“s”“darczych ｦ do 6,0 m, 

 utrzymu–e się wys“—“`ć istnie–ących budyn-

—ów, –eweli –est wię—sza niw “—re`l“na ”“wywe–, 
bez m“wliw“`ci –e– dalszeg“ ”“wię—szania, 

 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we–: 
 budyn—ów s—Jad“w“ - magazyn“wych i usJu-

gowych ｦ max. 50,0 m, 

 budyn—ów t“warzyszących i g“s”“darczych 
ｦ max. 12,0 m, 

 utrzymu–e się szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we– 
budyn—ów istnie–ących –eweli –est wię—sza niw 
“—re`l“na ”“wywe–, bez m“wliw“`ci –e– dalszeg“ 
”“wię—szania, 

 c)  geometria dachu:  

 —sztaJt“wana indywidualnie; 
5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
 a)  uciąwliw“`ć ”r“wadz“ne– dziaJaln“`ci go-

s”“darcze– dla `r“d“wis—a w za—resie emis–i haJa-

su, wibrac–i, zanieczyszczeL ”“wietrza, związ—ów 
zJ“ w“nnych “raz nie–“nizu–ąceg“ ”r“mieni“wania 
ele—tr“magnetyczneg“ nie m“we ”“w“d“wać 
”rze—r“czenia w sąsiedztwie standardów –a—“`ci 
`r“d“wis—a i nie m“we wy—raczać ”“za granice 
terenu, d“ —tóreg“ ”r“wadzący dziaJaln“`ć ”“sia-

da tytuJ ”rawny; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8,  
8)  zasady “bsJugi w zakresie komunikacji - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 
11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 

ust. 1; 

12)  szczególne warunki zagospodarowania te-

renów ｦ wedJug § 13. 

3. Śla wyszczególni“nych ”“niwe– –edn“ste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1)  S.2 ｦ źabrania się s—Jad“wania materiaJów 
sy”—ich w s”“sób niezabez”iecza–ący ”rzed ”rze-

d“stawaniem się ”yJów d“ atm“sfery lub wód  
i glebyŁ  Teren zl“—aliz“wany w sąsiedztwie cie—u 

w“dneg“ stan“wiąceg“ w“dy ”ubliczne dla —tó-
reg“ “b“wiązu–ą ustalenia § 6 ustŁ 3Ł  

 

§ 28Ł1Ł Wyznacza się tereny o`rodków ”ro-

dukcji rolnej ｦ ro`linnej i zwierzęcej oznaczone na 

rysunku planu symbolem RU. 

2. Na obszarze wyznaczonej jednostki tereno-

wej ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie “raz 
zasady —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“daro-

wania terenu:   

1)  przeznaczenie podstawowe: tereny specja-

listycznej produkcji rolniczej;  

 a)  budyn—i, bud“wle i urządzenia ”r“du—c–i 
rolnej,   

 b)  bazy gospodarcze rolnictwa, 

 c)  budyn—i g“s”“darcze i garaw“we “raz bu-

dowle rolnicze, 

 d)  budynki przeznaczone do chowu i hodowli 

zwierząt d“ wys“—“`ci 60 ŚJP, ”“d warun—iem 
zach“wania ”rze”isów § 6, 

 e)  chJ“dnie s”“wywcze, 
 f)  sady, uprawy gruntowe, szklarnie,  

 g)  dziaJaln“`ć usJug“w“ - handl“wa związana 
z g“s”“dar—ą r“lną i rybac—ą; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i sieci 

infrastruktury technicznej, w tym stacji transfor-

matorowych, pod warun—iem, we nie za—Jóci t“ 
—“rzystania z nieruch“m“`ci zg“dnie z ”rzezna-

czeniem ”“dstaw“wym, za wy–ąt—iem stac–i ba-

z“wych telef“nii —“mór—“we–; 
3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  ws—auni— intensywn“`ci zabud“wy ｦ max. 

50% powierzchni dziaJ—i,  
 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 

ｦ minŁ 20% ”“wierzchni dziaJ—i, 
 c)  linie zabud“wy: wedJug § 9 ustŁ 3,  
 d)  ustala się “b“wiąze— za”ewnienia mie–sc 

”“st“–“wych w granicach nieruch“m“`ci zg“dnie 
z § 9 ustŁ 2; 

4)  ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-

dowy: 

 a)  ma—symalna wys“—“`ć: 
 budyn—ów do 10,0 m nad poziomem terenu, 

 d“”uszcza się ”rze—r“czenie “—re`l“ne– ”o-

wywe– wys“—“`ci ”rzez bud“wle r“lnicze, 

 b)  szer“—“`ć elewac–i fr“nt“we–: 
 budyn—ów inwentars—ich i g“s”“darczych ｦ 

max. 20,0 m, 

 budowli rolniczych ｦ nie ustala się, 

 c)  geometria dachu -—sztaJt“wana indywidu-

alnie; 

5)  zasady “chr“ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy - 

wedJug § 6; 
6)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7; 
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7)  zasady i warun—i scalania i ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci - wedJug § 8; 
8)  zasady “bsJugi w za—resie —“muni—ac–i - 

wedJug § 9; 

9)  zasady “bsJugi w za—resie infrastru—tury 
technicznej - wedJug § 10; 

10)  zasady zagospodarowania w zakresie 

bez”ieczeLstwa ludn“`ci i “chr“ny mienia ｦ we-

dJug § 11; 

11)  stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 17 
ust 1; 

12)  szczególne warun—i zag“s”“dar“wania te-

renów ｦ wedJug § 13Ł 
 

RozdziaJ 4 

Tereny infrastruktury technicznej 

 

§ 29Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem K ｦ tereny urządzeL “d”r“wadzania 
`cie—ów ｦ ”“m”“wnie `cie—ów; Ustala się nastę-
”u–ące warun—i zagospodarowania: 

1)  “b“wiązu–e na—az za”ewnienia “d”“wied-

nich warun—ów sanitarnych, bez”ieczeLstwa ”o-

war “weg“ “raz “chr“ny `r“d“wis—a; 
2)  “b“wiązu–e na—az za”ewnienia d“stę”u d“ 

drogi publicznej. 

2. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem W ｦ tereny urządzeL za“”atrzenia w w“dę ｦ 

podstawowe przeznaczenie pod stacje pomp  

i zbi“rni—i wyrównawcze w“dyŁ Ustala się nastę-
”u–ące warun—i zag“s”“dar“wania: 

1)  “b“wiązu–e na—az za”ewnienia d“stę”u d“ 
drogi publicznej. 

3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem E ｦ tereny urządzeL ele—tr“energetycznych - 
”“dstaw“we ”rzeznaczenie terenów ”“d stac–e 
transformatorowe; ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania: 

1)  utrzymu–e się istnie–ące stac–e transf“rma-

t“r“we; d“”uszcza się ich ”rzebud“wę –a—“ stac–e 
kontenerowe lub nasJu”“we; 

2)  wskazana na rysunku planu lokalizacja no-

wych stacji transformatorowych jest orientacyjna 

i wymaga u`ci`lenia na eta”ie ”r“–e—tu bud“wla-

nego, na podstawie wykonanej kompleksowej 

—“nce”c–i za“”atrzenia “bszaru w energię elek-

tryczną; 
3)  dopuszcza się l“—alizac–ę stac–i transf“rma-

t“r“wych SNłNN i innych “bie—tów i urządzeL 
elektroenergetycznych na terenach przeznaczo-

nych dla innych funkcji (drogi, tereny mieszka-

ni“we, usJugi, tereny ”r“du—cy–ne i inŁ) ”rzy za-

ch“waniu wJa`ciwych warun—ów technicznych  

i wym“gów ”rze”isów “drębnych; 
4)  d“”uszcza się l“—alizac–ę n“wych stac–i 

transf“rmat“r“wych na terenie d“ —tóreg“ inwe-

st“r ma tytuJ ”rawny –eweli wyni—a t“ z –eg“ in-

dywidualnych potrzeb. 

4. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem (E) ｦ tereny na —tórych d“”uszcza się tym-

czas“wą l“—alizac–ę urządzeL ele—tr“energetycz-

nych do czasu realizacji przeznaczenia podsta-

w“weg“ zg“dnie z za”isami § 16Ł 
 

§ 30Ł1 Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KT podstawowe przeznaczenie terenu 

pod tereny infrastruktury technicznej związane–  
z bud“wą i “bsJugą zbi“rni—a retency–neg“ ｭJary-

szówｬŁ 
2. Na obszarze wyznaczonych jednostek tere-

nowych ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie “raz  
zasady —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“daro-

wania terenu: 

1)  przeznaczenie podstawowe pod bud“wę 
dróg, “bie—tów hydr“technicznych i bud“wli 
związanych z realizac–ą zbi“rni—a ｭJaryszówｬ;  

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę maJe– ele—tr“wni 

wodnej, 

 b)  dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i sieci 
infrastruktury technicznej, w tym stacji transfor-

mat“r“wych, ”“d warun—iem, we nie za—Jóci t“ 
—“rzystania z nieruch“m“`ci zg“dnie z ”rzezna-

czeniem ”“dstaw“wym, za wy–ąt—iem stac–i ba-

z“wych telef“nii —“mór—“we–, 
 c)  dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-

dzeL sJuwących g“s”“darce rybac—ie– “raz “biek-

tów re—reacy–nych nie związanych na staJe  
z gruntemŁ źainwest“wanie ta—ie stan“wi f“rmę 
zag“s”“dar“wania tymczas“weg“ i nie wyw“Ja 
w ”rzyszJ“`ci s—ut—ów “dsz—“d“wawczych  

w przypad—u ”rzystą”ienia d“ realizacji zbiornika 

ｭJaryszówｬ; 
3)  ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu:  

 a)  zasady “chr“ny `r“dowiska i przyrody - 

wedJug § 6, 
 b)  zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów ｦ wedJug § 7 ustŁ 4. 

 

RozdziaJ 5 

Tereny komunikacji 

 

§ 31Ł1Ł Śla ulic i dróg ustala się nastę”u–ące 
szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących: 

 1) dr“ga i ulica w ciągu dr“gi ”“wiat“we– - 

—lasy gJówne– KŚG: 25 metrów; 

 2) dr“gi i ulice w ciągu dróg gminnych - klasy 

l“—alne– KŚL: 12÷15 metrów; 

 3) drogi i ulice w ciągu dróg gminnych - klasy 

dojazdowej KDD: 10÷15 metrów; 

 4) ciągi ”iesz“-jezdne KPJ: min. 5 metrów; 

 5) dr“ga trans”“rtu r“lneg“ i le`neg“ KŚR: 
3÷5 metrów; 

 6) dr“gi wewnętrzne KŚW: minŁ 5 metrów. 
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2. W “dniesieniu d“ dróg i ulic w ciągu dróg 
powiatowych KDG i KŚL “raz dróg gminnych 
KŚŚ ”r“wadzących ”rzez tereny le`ne d“”uszcza 
się utrzymanie istnie–ących szer“—“`ci w liniach 
r“zgranicza–ącychŁ Ś“cel“w“ nalewy dąwyć d“ 
uzys—ania ”eJnych ”arametrów technicznych 
zg“dnie z “b“wiązu–ącymi ”rze”isami “drębnymiŁ 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJt“wania 
i zag“s”“dar“wania terenów dróg:  

 1) ”rzy ”r“–e—t“waniu i realizac–i ulic i dróg ”u-

blicznych “raz dróg wewnętrznych nalewy uwzględ-

nić —“nieczn“`ć ich d“st“s“wania d“ —“rzystania 
”rzez “s“by nie”eJn“s”rawne, w szczególn“`ci 
”“rusza–ące się na wóz—ach inwalidz—ich; 

 2) wszyst—ie ulice, dr“gi “raz tereny związane 
z —“muni—ac–ą nalewy d“cel“w“ wy”“sawyć  
w system kanalizacji deszczowej; 

 3) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z wJa`ciwym zarządcą dr“gi; 
 4) l“—aliz“wanie w ”asie dr“g“wym urządzeL 

i “bie—tów nie związanych z g“s”“dar—ą dr“g“wą 
lub potrzebami ruchu, zgodnie z przepisami od-

rębnymi; 
 5) d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących 

dróg wewnętrznych “raz dróg gminnych nie”u-

blicznych, —tóre nie s”eJnia–ą wym“gów “—re`lo-

nych w ustŁ 1Ł W miarę m“wliw“`ci teren“wych 
nalewy dąwyć d“ ich d“st“s“wania (szczególnie  
w za—resie szer“—“`ci ”asa dr“g“weg“) d“ wy-

m“gów ”rze”isów “drębnychŁ 
4. Śla ulicy w ciągu dr“gi ”“wiat“we– —lasy 

gJówne– KD-G “b“wiązu–ą zasady —sztaJt“wania  
i zag“s”“dar“wania ustal“ne w ustŁ 1÷3 “raz: 

 1) d“”uszcza się ”rzebud“wę dr“gi d“ ”ara-

metrów dr“gi —lasy zbi“rcze– –a—“ ”rzeznaczenia 
tymczasowego; 

 2) d“”uszcza się utrzymanie szer“—“`ci w do-

tychczas“wych liniach r“zgranicza–ących; 

 3) elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

r“—“`ć ”asa –ezdni ｦ zgodnie z warunkami tech-

nicznymi; 

 4) d“”uszcza się ”rzebud“wę i rem“nty dróg 
w istnie–ących granicach wJasn“`ci, zg“dnie  
z warunkami technicznymi; 

 5) d“”uszcza się w”r“wadzanie zes”“Jów zie-

leni; 

 6) do”uszcza się l“—alizac–ę ”rzystan—ów au-

t“bus“wych wraz z t“warzyszącymi urządzeniami 
i “bie—tami usJug“wymi; obiekty te winny odzna-

czać się estetyczną f“rmą, d“st“s“waną d“ `ro-

dowiska architektonicznego; 

 7) d“”uszcza się “rganiz“wanie stan“wis— 
postojowych dla sam“ch“dów (”ar—ingów), ”“za 
pasami jezdni. 

5. Dla drogi powiatowej i gminnej oraz ulicy  

w ciągu dr“gi ”“wiat“we– i gminne– —lasy l“—alne– 
KDL “b“wiązu–ą zasady —sztaJt“wania i zag“s”o-

dar“wania ustal“ne w ustŁ 1÷3 “raz: 

 1) d“”uszcza się utrzymanie szer“—“`ci w do-

tychczas“wych liniach r“zgranicza–ących; 
 2) elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

r“—“`ć ”asa –ezdni ｦ zgodnie z warunkami tech-

nicznymi; 

 3) d“”uszcza się ”rzebud“wę i rem“nty dróg 
w istnie–ących granicach wJasn“`ci, zg“dnie  
z warunkami technicznymi; 

 4) d“”uszcza się w”r“wadzanie elementów 
zieleni i –e– zes”“Jów “raz elementów rzeubiar-

s—ich, maJe– archite—tury i nie związanych trwale 
z gruntem “bie—tów bud“wlanych z usJugami 
handl“wymi i gastr“n“micznymi w s”“sób nie 
za—Jóca–ący fun—c–i —“muni—acy–nej;  

 5) d“”uszcza się l“—alizac–ę ”rzystan—ów au-

t“bus“wych wraz z t“warzyszącymi urządzeniami 
i “bie—tami usJug“wymi; obiekty te winny odzna-

czać się estetyczną f“rmą, d“st“s“waną d“ `ro-

dowiska architektonicznego; 

 6) d“”uszcza się “rganiz“wanie stan“wis— 
postojowych dla sam“ch“dów (”ar—ingów), ”“za 
pasami jezdni. 

6. Śla ulicy w ciągu dr“gi gminne– —lasy d“–az-

dowej KDD “b“wiązu–ą zasady —sztaJt“wania  
i zag“s”“dar“wania ustal“ne w ustŁ 1÷3 “raz: 

 1) d“”uszcza się utrzymanie szer“—“`ci w do-

tychczasowych liniach r“zgranicza–ących; 
 2) elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

r“—“`ć ”asa –ezdni ｦ zgodnie z warunkami tech-

nicznymi; 

 3) d“”uszcza się ”rzebud“wę i rem“nty dróg  
w istnie–ących granicach wJasn“`ci, zg“dnie z wa-

runkami technicznymi; 

 4) d“”uszcza się w”r“wadzenie elementów 
rzeubiars—ich, maJe– archite—tury i nie związanych 
trwale z gruntem “bie—tów bud“wlanych z usJu-

gami handl“wymi i gastr“n“micznymi w s”“sób 
nie za—Jóca–ący fun—c–i —“muni—acy–ne–;  

 5) “b“wiązu–e w”r“wadzanie minimum –edno-

str“nnie sz”alerów drzew, zg“dnie z oznaczeniem 

na rysunku planu; 

 6) d“”uszcza się “rganiz“wanie stan“wis— 
”“st“–“wych dla sam“ch“dów (”ar—ingów), ”“za 
pasami jezdni. 

7. Śla ciągów ”iesz“-jezdnych KPJ “b“wiązu–ą 

zasady —sztaJt“wania i zag“s”“dar“wania ustalo-

ne w ust. 1 i 3 oraz: 

 1) dopuszcza się “rganizac–ę ”rzestrzeni za-

równ“ ”“”rzez wydzielenie –ezdni, –a— i bez –e– 
wydzielenia; nawierzchnie ciągów nalewy utwar-

dzić; 
 2) d“”uszcza się w”r“wadzanie zieleni, ele-

mentów rzeubiars—ich, maJe– archite—tury i nie 
związanych trwale z gruntem “bie—tów budowla-

nych z usJugami handl“wymi i gastr“n“micznymi 
w s”“sób nie za—Jóca–ący fun—c–i —“muni—acy–ne– 
ciągu; 
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 3) d“”uszcza się w”r“wadzenie “granicz“ne-

go ruchu samochodowego o charakterze dojaz-

dowym; 

 4) dla istnie–ących ciągów ”iesz“-jezdnych, 

—tórych szer“—“`ć –est mnie–sza niw 5 m “b“wią-
zu–e za—az bud“wy “bie—tów trwale związanych  
z gruntem (“gr“dzenia, “bud“wy `mietni—ów it”Ł) 
w wyznacz“nym “bustr“nnie ”asie “ szer“—“`ci 
2,5 m “d “si ciąguŁ 

8. Śla dróg wewnętrznych KDW “b“wiązu–ą 

zasady —sztaJt“wania i zag“s”“darowania ustalo-

ne w ust. 1 i 3 oraz: 

 1) d“”uszcza się urządzenie dr“gi w f“rmie 
ciągu ”iesz“ - jezdnego; 

 2) d“”uszcza się “rganizac–ę ”rzestrzeni bez 
wydzielania jezdni; 

 3) d“”uszcza się w”r“wadzenie “granicz“ne-

go ruchu samochodowego o charakterze dojaz-

dowym; 

 4) dla istnie–ących dróg wewnętrznych, —tó-
rych szer“—“`ć –est mnie–sza niw 5 m “b“wiązu–e 
za—az bud“wy “bie—tów trwale związanych  
z gruntem (“gr“dzenia, “bud“wy `mietni—ów it”Ł) 
w wyznacz“nym “bustr“nnie ”asie “ szer“—“`ci 
2,5 m “d “si ciąguŁ 

9. Śla dróg trans”“rtu r“lneg“ i le`neg“ KDR 

“b“wiązu–ą zasady —sztaJt“wania i zag“s”“daro-

wania ustalone w ust. 1 oraz: 

 1) d“”uszcza się utwardzenie terenu, w tym 
wykonanie nawierzchni asfaltowej lub betonowej; 

 2) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej na warunkach uzgodnionych  

z wJa`ciwym zarządcą dr“giŁ 
10. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem (KDZ)  ｦ tereny na —tórych d“”uszcza się tym-

czas“w“ bud“wę i ”rzebud“wę dr“gi “ ”arame-

trach drogi zbiorczej do czasu realizacji przeznacze-

nia ”“dstaw“weg“ zg“dnie z za”isami § 16Ł  
11. Tereny oznaczone na rysunku planu sym-

bolem (KDR) ｦ tereny na —tórych d“”uszcza się 
tymczas“w“ urządzenie dr“gi trans”“rtu r“lneg“  
i le`neg“ d“ czasu realizac–i ”rzeznaczenia ”“d-

staw“weg“ zg“dnie z za”isami § 16.  

 

§ 32Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem KS - tereny ”arkingów oraz obsJugi 
komunikacji.  

2. Na obszarze jednostek terenowych KS ustala 

się nastę”u–ące ”rzeznaczenie “raz zasady —sztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

 1) przeznaczenie podstawowe terenu pod 

”ar—ingi sam“ch“dów “s“b“wych, cięwar“wych, 
aut“busów; 

 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
a) d“”uszcza się l“—alizac–ę stac–i ”aliw, 

b) d“”uszcza się l“—alizac–ę sieci i urządzeL in-

frastruktury technicznej; 

 3) zasady zagospodarowania terenu:  

a) na—azu–e się ”“z“stawienie minŁ 5% ”o-

wierzchni terenu jako biologicznie czynnego, 

b) na—azu–e się wy—“nanie wewnętrzne– sieci 
—analizac–i deszcz“we– “raz zabez”ieczeL ”rzed 
s”Jywem zanieczyszcz“nych wód “”ad“wych na 
tereny ”rzylegJe, a ta—we wstę”ne ”“dczyszczenie 

przed odprowadzeniem do kolektora kanalizacji 

deszczowej. 

 

§ 33Ł1Ł Trasy rowerowe w postaci oznakowa-

nych ”asów ruchu, uzu”eJni“ne “d”“wiedni“ 
”rzyg“t“wanymi ”ar—ingami winny być - w miarę 
m“wliw“`ci technicznych - wprowadzane na tere-

ny przeznaczone dla komunikacji lub po uzyskaniu 

zg“dy wJa`cicieli nieruch“m“`ci, ta—we na tereny 
innych –edn“ste—, w tym lasówŁ 

2. Ciągi ”iesze KP wyznaczone liniami rozgra-

nicza–ącymi nalewy urządzić –a—“ utwardz“ne, 
“góln“d“stę”neŁ Ś“”uszcza się ”r“wadzenie sieci 
infrastruktury technicznej. 

 

RozdziaJ 6 

Tereny gruntów rolnych i le`nych oraz wód 

 

§ 34Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem R - tereny gruntów rolnych.  

2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 
wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe: tereny upraw 

polowych; 

 a)  d“”uszcza się ”rzeznaczenie terenu ”“d 
uprawy ogrodnicze, sady, uprawy gruntowe, 

 b)  d“”uszcza się bud“wę sz—larni wraz z nie-

zbędną zabud“wą t“warzyszącą, 
 c)  dopuszcza się zalesienie gruntów “ —lasie 

bonitacyjnej V i VI oraz nieuwyt—ów; 
 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów i bu-

d“wli sJuwących g“s”“darce r“lne– ”“d warun-

—iem zach“wania ”rze”isów § 6 i 13 ustŁ 1, 

 b)  d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów in-

wentarskich dla obsady maksymalnie do 60 DJP 

pod warunkiem zachowania min 100 m “dlegJ“`ci 
“d sąsiednich terenów ”rzeznacz“nych ”“d zabu-

d“wę miesz—ani“wą MN, MNU, MW, RM “raz 
terenów usJug“wych U, UK, US, UO, UT “raz 
zast“s“wania r“związaL zabez”iecza–ących ”rzed 
uciąwliw“`ciami zg“dnie z § 6 “raz ”rze”isami 

szczególnymi zawartymi w § 13 i 14, 
 c)  d“”uszcza się ”rzebud“wę i bud“wę no-

wych utwardz“nych dróg trans”“rtu r“lneg“ “raz 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, 

 d)  zabrania się l“—alizac–i zabud“wy miesz—a-

ni“we–, w tym równiew budyn—ów mieszkalnych 

w zabudowie zagrodowej. 
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3. Ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu: 

 1) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących remiz 
`ród”“lnych, ”asów wiatr“chr“nnych i zieleni ”“ra-

sta–ące– brzegi cie—ów w“dnych; d“”uszcza się 
w”r“wadzenie d“dat—“wych ”asów wiatrochron-

nych; 

 2) na—azu–e się utrzymanie wód ”Jynących  
i st“–ących istnie–ących na terenach r“lnych; 

 3) zabrania się l“—alizac–i gieJd i targów zwie-

rzątŁ 
 

§ 35Ł1 Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RZ - tereny trwaJych uwytków zielo-

nych, Jąk i ”astwiskŁ  
2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 

wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe: tereny trwa-

Jych uwyt—ów ziel“nych, Ją— i ”astwis— 

 a)  d“”uszcza się ”rzeznaczenie terenu pod 

uprawy ogrodnicze, sady, 

 b)  dopuszcza się zalesienie gruntów “ —lasie 
b“nitacy–ne– V i VI “raz nieuwyt—ów; 

 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów i bu-

d“wli sJuwących g“s”“darce r“lne– zg“dnie z § 6 
“raz § 13 i 14, 

 b)  d“”uszcza się l“—alizac–ę budyn—ów in-

wentarskich dla obsady maksymalnie do 60 DJP 

”“d warun—iem zach“wania min 100 m “dlegJ“`ci 
“d sąsiednich terenów ”rzeznacz“nych ”“d zabu-

d“wę miesz—ani“wą MN, MNU, MW, RM “raz 
terenów usJug“wych U, UK, US, UO, UT “raz 
zast“s“wania r“związaL zabez”iecza–ących ”rzed 
uciąwliw“`ciami zg“dnie z § 6 “raz ”rze”isami 
szczególnymi zawartymi w § 13 i 14, 

 c)  d“”uszcza się ”rzebud“wę i bud“wę no-

wych utwardz“nych dróg trans”“rtu r“lneg“ “raz 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, 

 d)  zabrania się l“—alizac–i zabud“wy miesz—a-

niowej, w tym równiew budyn—ów mieszkalnych 

w zabudowie zagrodowej. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu: 

 1) na “bszarze wyznacz“nych ciągów e—“lo-

gicznych w”r“wadza się za—az zabud“wy, w tym 
zakaz lokalizacji budowli rolniczych; 

 2) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących remiz 
`ród”“lnych, ”asów wiatr“chr“nnych i zieleni 
”“rasta–ące– brzegi cie—ów w“dnych; d“”uszcza 
się w”r“wadzenie d“dat—“wych ”asów wiatro-

chronnych; 

 3) na—azu–e się zach“wanie warun—ów “chro-

ny `r“d“wis—a i ”rzyr“dy zg“dnie z za”isami § 6, 
w tym utrzymanie istnie–ących wód ”Jynących  
i st“–ących “raz ich d“stę”n“`ci, za—az zmiany 
st“sun—ów w“dnych na terenach ”“dm“—JychŁ 

 

§ 36Ł1 Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem RO - tereny sadów i ogrodówŁ 
2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 

wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe:  

 a)  tereny sadów i “gr“dów, 

 b)  uprawy ogrodnicze oraz szklarnie; 

 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów maJe– 

architektury, altan, oczek wodnych itp., 

 b)  d“”uszcza się, w minimalnym niezbędnym 
zakresie, prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 37Ł1 Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZI - tereny zieleni izolacyjnej. 

2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 
wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe:  

 a)  tereny zieleni izolacyjnej wysokiej i niskiej, 

 b)  `ciew—i s”acer“we, r“wer“we, —“nne, 

 c)  urządzenia sportowo-re—reacy–ne “raz maJa 
architektura; 

 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się w minimalnym niezbędnym 

zakresie prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej oraz dróg “ chara—terze d“–azd“wym, 
 b)  d“”uszcza się “rganizac–ę ”ublicznych 

mie–sc ”“st“–“wych za–mu–ących maxŁ 30% ”o-

wierzchni terenu, 

 c)  d“”uszcza się tymczas“we, w r“zumieniu 
”rze”isów “drębnych, zag“s”“dar“wanie związa-

ne z organizowaniem imprez kulturowych. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu: 

 a)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– 
na 50% powierzchni dziaJ—iŁ 

 

§ 38Ł1 Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZP - tereny ”arków i zieleni urządzonejŁ 
2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 

wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe:  

 a)  tereny zieleni parkowej wysokiej i niskiej, 

 b)  `ciew—i spacerowe, rowerowe, konne, 

 c)  urządzenia sportowo - rekreacyjne oraz 

maJa archite—tura; 
 2) przeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się w”r“wadzanie wód “twar-

tych lub innych “bie—tów i urządzeL w“dnych; 
 b)  d“”uszcza się w minimalnym niezbędnym 

zakresie prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej; 

 c)  d“”uszcza się tymczas“we, w r“zumieniu 
”rze”isów “drębnych, zag“s”“dar“wanie związa-

ne z organizowaniem imprez kulturowych. 
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3. Ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu: 

 a)   tereny zieleni ”ar—“we– stan“wią ”rzestrze-

nie ”ubliczne, dla —tórych “b“wiązu–ą za”isy § 15,  

 b)  ws—auni— ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej 

na 90% ”“wierzchni dziaJ—iŁ 
 

§ 39Ł1Ł Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZC - teren cmentarza.  

2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie dla 
wyznaczonych jednostek terenowych:  

 1) przeznaczenie podstawowe: tereny cmen-

tarza; 

 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące: 
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę —a”licy cmentar-

ne–, ”“mni—ów, innych elementów maJe– architek-

tury, 

 b)  d“”uszcza się w minimalnym niezbędnym 
zakresie prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej, 

 c)  d“”uszcza się tymczas“we, w r“zumieniu 
”rze”isów “drębnych, zag“s”“dar“wanie związa-

ne z organizowaniem imprez sakralno - kulturo-

wych. 

3. Ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“da-

rowania terenu: 

 a)  —“m”“zyc–a zieleni, maJe– archite—tury i na-

wierzchni winna być d“st“s“wana d“ chara—teru 
miejsca, 

 b)  teren niewykorzystany pod lokalizacje 

—water nagr“b—ów, —a”licy “raz d“–`ć i d“–azdów 
nalewy zag“s”“dar“wać zielenią, 

 c)  tereny cmentarza stan“wią ”rzestrzenie 
”ubliczne, dla —tórych “b“wiązu–ą za”isy § 15, 

 d)  “d”ady ”“ch“dzące z ”ielęgnac–i m“giJ na-

lewy gr“madzić w ”rzeznacz“nych d“ tego celu 

—“ntenerach, ”rzy ”refer“waniu dziaJaL zmierza-

–ących d“ segregac–i “d”adów “raz wyw“zić na 
wysypisko zgodnie z gminnym programem go-

spodarki odpadami. 

 

§ 40Ł1 Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem ZL- tereny lasówŁ  
2. Ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie i za-

sady zagospodarowania dla wyznaczonych jedno-

stek terenowych:  

 1) ”rzeznaczenie ”“dstaw“we: tereny lasów; 
 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-

dzeL związanych z g“s”“dar—ą le`ną, 

 b)  dopuszcza się w”r“wadzenie `ciewe— s”a-

cer“wych, r“wer“wych “raz l“—alizac–ę “bie—tów 

i urządzeL maJe– archite—tury, 
 c)  dopuszcza się ”r“wadzenie sieci infra-

struktury technicznej; 

 3) zasady zagospodarowania terenu: 

 a)  zasady gospodarowania lasami, w tym la-

sami “chr“nnymi, zg“dnie z ”lanem urządzenia 
lasu, 

 b)  d“lesienia i zalesienia nalewy ”r“wadzić 
zg“dnie z r“`linn“`cią ”“tenc–alną, 

 c)  na—azu–e się “chr“nę “bszarów uródlis— Ja-

ryszów—i ”rzed zanieczyszczeniemŁ 
3. Tereny oznaczone na rysunku planu symbo-

lem ZLd ｦ tereny dolesieLŁ  Zasady zagospoda-

r“wania terenu –a— dla lasów źLŁ 
 

§ 41Ł1 Tereny oznaczone na rysunku planu 

symbolem WS - tereny `ródlądowych wód ”o-

wierzchniowych (rzeki, jeziora, stawy, strumienie, 

”“t“—i, —anaJy, rowy melioracyjne). 

2. Na obszarze jednostek terenowych WS.1-

WS.3 ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie i za-

sady zagospodarowania:  

 1) ”rzeznaczenie ”“dstaw“we: tereny wód 
`ródląd“wych ”Jynących i st“–ących; 

 a)  utrzymu–e się istnie–ący ”rzebieg cie—ów 
w“dnych, w tym r“wów meli“rac–i ”odstawowych, 

 b)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL hydr“technicznych, związanych z g“s”“dar-

—ą w“dną, 
 c)  dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-

dzeL s”“rt“w“ - rekreacyjnych; 

 2) ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące:  
 a)  d“”uszcza się l“—alizac–ę maJych ele—tr“w-

ni wodnych, 

 b)  d“”uszcza się w”r“wadzenie `ciewe— s”a-

cer“wych, r“wer“wych “raz l“—alizac–ę “bie—tów 
i urządzeL maJe– archite—tury, 

 c)  dopuszcza się ”r“wadzenie sieci infra-

struktury technicznej; 

 3) zasady zagospodarowania terenu: 

 a)  zabrania się gr“dzenia nieruch“m“`ci ”rzy-

legJych d“ ”“wierzchni“wych wód ”ublicznych  
w “dlegJ“`ci mnie–sze– niw 1,5 m “d linii brzegu,  
a ta—we za—azywania lub uniem“wliwiania ”rze-

chodzenia przez ten obszar, 

 b)  na—azu–e się zach“wanie warun—ów “chr“ny 
`r“d“wis—a i ”rzyr“dy zg“dnie z za”isami § 6. 

3. Ustala się nastę”u–ące szczególne warun—i 
zag“s”“dar“wania terenów: 

 1) WS.1 ｦ d“”uszcza się wy—“rzystanie –a—“ 
stawu h“d“wlaneg“Ł Ś“”uszcza się l“—alizac–ę 
“bie—tów i urządzeL związanych z ”r“wadzeniem 
gospodarki rybackiej; 

 2) WS.2 ｦ d“”uszcza się wy—“rzystanie jako 

stawu h“d“wlaneg“Ł Ś“”uszcza się l“—alizac–ę 
“bie—tów i urządzeL związanych z ”r“wadzeniem 
gospodarki rybackiej; 

 3) WS.3 ｦ teren projektowanego zbiornika re-

tency–neg“ ｭJaryszówｬ, l“—alizac–a i zasięg zale-

wu orientacyjne, do sprecyzowania na etapie 

projektu budowlanego: 

 a)  “b“wiązu–e za—az zabud“wy z wy–ąt—iem 
sieci, dróg, “bie—tów hydr“technicznych i bud“w-

li związanych z realizac–ą zbi“rni—a, 
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 b)  d“ czasu realizac–i zbi“rni—a d“”uszcza się 
l“—alizac–ę stawów h“d“wlanych i zbi“rni—ów 
rekreacyjnych pod warun—iem uzys—ania niezbęd-

nych ”“zw“leL wyni—a–ących z ”rze”isów “dręb-

nych; Stan“wią “ne f“rmę zag“s”“dar“wania 
tymczasowego, 

 c)  d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL sJuwących g“s”“darce rybac—ie– “raz “bie—tów 
re—reacy–nych nie związanych na staJe z gruntem. 

źainwest“wanie ta—ie stan“wi f“rmę zag“s”“daro-

wania tymczas“weg“ i nie wyw“Ja w ”rzyszJ“`ci 
s—ut—ów “dsz—“d“wawczych w przypadku przystą-
”ienia d“ realizac–i zbi“rni—a ｭJaryszówｬŁ 

 

ŚziaJ IV 

Przepisy koLcowe 

 

§ 42Ł Sprawy nieuregulowane w niniejszej 

uchwale r“zstrzyga się na ”“dstawie ”rze”isów 
“drębnychŁ 

 

§ 43Ł Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Burmi-

strzowi Ujazdu. 

 

§ 44Ł UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Śzienni-

—u Urzęd“wym w“–ewództwa “”“ls—ieg“ “raz w 
Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd. 

 

§ 45Ł UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 
30 dni “d daty –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzę-
dowym W“–ewództwa O”“ls—ieg“Ł 

 

Przew“dniczący 

Rady Miejskiej 

Jan KaJuwny 

 

źaJączni— nr 2 

d“ uchwaJy Nr XLIIł233ł 2009 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie 

z dnia 27 ”audzierni—a 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgJoszonych do ”rojektu ”lanu miejscowego 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r.  

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r.  

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 

1237, Nr 220, poz. 1413), Rada Miejska w Ujeu-
dzie stwierdza, c“ nastę”u–e: 

 

1. źg“dnie z ”r“cedurą f“rmaln“ - ”rawną 
“—re`l“ną w artŁ 17 ustawy o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym, projekt miejscowe-

go planu zagospodarowania przestrzennego tere-

nu w granicach administracyjnych wsi Jaryszów 

z“staJ wyJ“w“ny d“ ”ubliczneg“ wglądu w dniach 
od 12 czerwca do 24 lipca 2009 r. z m“wliw“`cią 
s—Jadania uwag w terminie do dnia 10 sierpnia 

2009 rŁ Śys—us–a ”ubliczna nad r“związaniami 
”rzy–ętymi w ”r“–e—cie ”lanu z“staJa ”rze”r“wa-

dzona w dniu 29 czerwca 2009 r. o godzinie 

18.00 w Sali Sportowej w Jaryszowie. 

 

2. źg“dnie z inf“rmac–ą ”rze—azaną ”rzez 
Burmistrza U–azdu, w wyni—u wyJ“wenia ”r“–e—tu 
”lanu d“ ”ubliczneg“ wglądu “raz w wyznaczo-

nym terminie ”“ wyJ“weniu, d“ ”r“–e—tu ”lanu 
w”JynęJy trzy uwagi zJ“w“ne ”rzez:  

1)  R“bert BiaJdyga (adres w a—tach s”rawy), 
2)  Józef Br“ncel (adres w a—tach s”rawy), 
3)  Anna Duk (adres w aktach sprawy). 

 

3. Burmistrz Ujazdu po dokonaniu analizy stanu 

faktycznego i prawnego, w dniu 31 sierpnia 2009 r. 

d“—“naJ r“zstrzygnięcia zJ“w“nych uwag uwzględ-

nia–ąc w caJ“`ci uwagę Pana R“berta BiaJdyga  
i Pana Józefa Br“ncel “raz uwzględnia–ąc w czę`ci 
uwagę zJ“w“ną ”rzez Panią Annę Śu—Ł Jedn“cze`nie 
skierowaJ nieuwzględni“ną czę`ć uwagi d“ r“z”a-

trzenia ”rzez Radę Mie–s—ąŁ 
 

4. Po zap“znaniu się z r“zstrzygnięciem Bur-

mistrza i rozpatrzeniu sprawy Rada Miejska  

w U–eudzie ”“stanawia “drzucić uwagę zJ“w“ną 
”rzez Panią Annę Śu— w czę`ci d“tyczące– wnio-

s—“wane– zmiany ”rzeznaczenia dziaJe— 555, 556 
“raz czę`ci dziaJ—i 775ł6 ”“d zabud“wę miesz—a-

ni“wa –edn“r“dzinną, –a—“ niezg“dne– z ”“lity—ą 
”rzestrzenną gminy zawartą w Studium uwarun-

—“waL i —ierun—ów zag“spodarowania prze-

strzennego gminy Ujazd po zmianach. 

 

5. Wykaz uwag wraz z r“zstrzygnięciem Bur-

mistrza z“sta–e zaJącz“ny d“ d“—umentacji for-

malnoprawnej planu.  

 

źaJączni— nr 3 

d“ uchwaJy Nr XLIIł233ł2009 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie 

z dnia 27 ”audzierni—a 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, —tóre nalewą d“ zadaL wJasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie  

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717; z 2004 r. 

Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  

Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. 

Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2008 r. 

Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
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poz. 1237, Nr 220, poz. 1413), w związ—u  
z art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (j.t. Dz. U.  

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806;  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 

1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, 

poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, 

poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 

poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, 

poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 167 ust. 2 

pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104; zm.: 

Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, 

Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218,  

Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. 

Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 

791 i Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Nr 180, poz. 

1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370,  

Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, 

Nr 62, poz. 504.), Rada Mie–s—a w U–eudzie r“z-

strzyga, c“ nastę”u–e: 
 

1. Przy–mu–e się d“ realizac–i nastę”u–ące in-

westycje z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalewące d“ zadaL wJasnych gminy, za”isane  
w projekcie miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego terenu w granicach admini-

stracy–nych wsi Jaryszów: 
 

1) bud“wa gminnych dróg ”ublicznych “ cha-

rakterze dojazdowym i lokalnym, w tym drogi 

Star“strzelec—ie–, a ta—we ciągów ”iesz“-jezdnych. 

źa—Jadany termin realizac–i: lata 2010 ｦ 2020; 

2) r“zbud“wa w“d“ciągu komunalnego oraz 

systemu —analizac–i sanitarne– we wsi Jaryszów, 
za”ewnia–ącą “bsJugę ”r“–e—t“wanych terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, 

MNU “raz terenów s—Jad“w“ - magazynowych S. 

źa—Jadany termin realizac–i: lata 2010 ｦ 2020; 

3) budowa zbiorni—a retency–neg“ ｬJaryszówｬ 
- za—Jadany termin realizac–i lata 2010 ｦ 2020. 

2. Ustala się nastę”u–ące uródJa finans“wania 
zadaL gminnych w za—resie wymieni“nym w ni-

nie–szym r“zstrzygnięciu, zg“dnie z ”rze”isami  
o finansach publicznych:  

1) `r“d—i wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy Ujazd; w kolejnych latach po 

uchwaleniu ”lanu, st“s“wnie d“ ”“trzeb i m“wli-
w“`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `r“d—i na 
realizac–ę zadaL gminnych w za—resie dróg i infra-

stru—tury techniczne–, z uwzględnieniem docho-

dów z ”“dat—u “d wzr“stu wart“`ci nieruch“mo-

`ci, ”“dat—ów i “”Jat adiacenc—ich; 
2) ws”óJfinans“wanie `r“d—ami zewnętrznymi, 

mŁinŁ ”“”rzez d“tac–e, ”“wycz—i ”referency–ne, 
—redyty, fundusze Unii śur“”e–s—ie–, inne `r“d—i 
zewnętrzne,  

3) udziaJ inwest“rów w finans“waniu w ra-

mach ”“r“zumieL “ chara—terze cywiln“”rawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego.  

 

3. Realizac–a zadaL “dbywać się będzie w try-

bie zamówieL ”ublicznychŁ 
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