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II. Sposób realizacji zapisanych w planie inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej 

1. Zadania w zakresie realizacji dróg ”ublicz-

nych ”rzewidzianych w ”lanie oraz związanych  
z nimi wyku”ami terenów, ”rowadzić będą wJa-

`ciwe jednostki miejskie. 
2. Zadania w zakresie infrastruktury technicz-

nej ”rowadzić będą wJa`ciwe ”rzedsiębiorstwa,  
w kom”etencji których lewy rozwój sieci: wodo-

ciągowej i kanalizacji sanitarnej, energetycznej, 
gazociągowej i cie”lnej, zgodnie z miejscowym 

planem zagospodarowania przestrzennego oraz 

na ”odstawie ”rze”isów odrębnych. Zadania w 
zakresie gos”odarki od”adami realizowane będą 
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego, zgodnie z planem gospodarki 

odpadami oraz na ”odstawie ”rze”isów odręb-

nych. 

3. Podstawę ”rzyjęcia do realizacji zadaL okre-

`lonych w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, stanowić będą za”isy Wieloletniego Pro-

gramu Inwestycyjnego miasta Opola. 

4. Okre`lenie terminów ”rzystą”ienia i zakoL-
czenia realizacji tych zadaL, ustalone będzie we-

dJug kryteriów i zasad ”rzyjętych ”rzy konstru-

owaniu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego 

miasta Opola. 

5. Inwestycje mogą być realizowane eta”owo 
w zalewno`ci od wielko`ci `rodków ”rzeznaczo-

nych na inwestycje. 

III. Zasady finansowania inwestycji z zakresu 

infrastruktury technicznej okre`lonych w planie 

1. Finansowanie inwestycji będzie odbywać 
się ”o”rzez: 

1) wydatki z budwetu miasta; 
2) ws”óJfinansowanie `rodkami zewnętrznymi, 

”o”rzez budwet miasta ｦ w ramach m.in.: 

a) dotacji unijnych, 

b) dotacji samorządu województwa, 
c) dotacji i ”owyczek z funduszy celowych, 
d) kredytów i ”owyczek bankowych, 
e) innych `rodków zewnętrznych; 
3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o charakterze cywilno -

prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-

”rywatnego, a takwe wJa`cicieli nieruchomo`ci. 
2. Ustala się zasadę finansowania wymienio-

nych w ust. 1 ”kt 1 inwestycji w zakresie ukJadu 
komunikacyjnego, zgodnie art. 16 ustawy z dnia 

21 marca 1985 r. o drogach publicznych, (Dz. U. 

z 2004 r. Nr 204, ”oz. 2086 z ”óun. zm.), który 
stanowi, we budowa lub ”rzebudowa dróg ”u-

blicznych s”owodowana inwestycją niedrogową 
nalewy do inwestora tego ”rzedsięwzięcia,  
a szczegóJowe warunki budowy lub przebudowy 

dróg okre`la umowa między zarządcą drogi  
a inwestorem inwestycji niedrogowej. 
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UCHWAIA NR XXXVIII/277/09 

 RADY MIEJSKIEJ W  PACZKOWIE 

 

 z dnia 29 ”audziernika 2009 r. 

  
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego dziaJki  

nr ewd. 330, 389/3, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 535/5, 554, 567, 568, 584, 

609/6 cz., 609/7, 609/8, 614/5, 643, 644, 645, 646/13, 680/1, 701/3, 701/4, 701/5, 701/8, 701/9, 

701ł10, 701ł11, 701ł12, 879ł1, 919ł4, 919ł6, 992ł7, 1181ł6, 1195, 1216ł1, poJowone w Paczkowie 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1951; ze 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 162, poz. 1568;  

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

i Nr 167, poz. 1759; 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, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r.  

Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 

Nr 52, poz. 420) oraz na podstawie art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717; ze zm.: 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;  

z 2007 r. Nr 225, poz. 1635, Nr 127, poz. 880;  

z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413), oraz po stwierdzeniu zgodno`ci 
ustaleL ”lanu ze ｭStudium uwarunkowaL i kierunków 
zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy Paczkówｬ 
uchwalonym uchwaJą Nr XXVII/225/2001 Rady 
Miejskiej w Paczkowie z dnia 31 maja 2001 r., Rada 

Miejska w Paczkowie uchwala, co nastę”uje: 
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RozdziaJ I 
Ustalenia ogólne 

 

§ 1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania ”rzestrzennego obejmujący dziaJki  
nr ewd. 330, 389/3, 455, 456, 457, 458, 459, 

460, 461, 462, 464, 535/5, 554, 567, 568, 

584, 609/6cz., 609/7, 609/8, 614/5, 643, 644, 

645, 646/13, 680/1, 701/3, 701/4, 701/5, 

701/8, 701/9, 701/10, 701/11, 701/12, 879/1, 

919/4, 919/6, 992/7, 1181/6, 1195, 1216/1, 

”oJowone w Paczkowie. 
 

§ 2. Ustalenia miejscowego ”lanu obejmują 
zakres zgodny z art. 15 ust. 2 ustawy o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

§ 3. Tekst uchwaJy jest zawarty w nastę”ują-
cych rozdziaJach: 

1. RozdziaJ I ｦ Ustalenia ogólne. 
2. RozdziaJ II ｦ Ustalenia obowiązujące na 

wszystkich obszarach objętych ”lanem. 
3. RozdziaJ III -Ustalenia dla dziaJki nr 330. 
4. RozdziaJ IV ｦ Ustalenia dla dziaJki nr 389/3. 
5. RozdziaJ V ｦ Ustalenia dla dziaJek nr 455, 

456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 

614/5. 

6. RozdziaJ VI ｦ Ustalenia dla dziaJki nr 535/5. 
7. RozdziaJ VII ｦ Ustalenia dla dziaJki nr 554. 
8. RozdziaJ VIII ｦ Ustalenia dla dziaJek nr 567, 

568. 

9. RozdziaJ IX ｦ Ustalenia dla dziaJki nr 584. 
10. RozdziaJ X ｦ Ustalenia dla dziaJek  

nr 609/7, 609/8 i czę`ci dziaJki nr 609/6. 
11. RozdziaJ XI ｦ Ustalenia dla dziaJek nr 643, 

644, 645, 646/13. 

12. RozdziaJ XII ｦ Ustalenia dla dziaJki  
nr 680/1. 

13. RozdziaJ XIII ｦ Ustalenia dla dziaJek  
nr 701/3, 701/4, 701/5, 701/8, 701/9, 701/10, 

701/11, 701/12. 

14. RozdziaJ XIV ｦ Ustalenia dla dziaJki  
nr 879/1. 

15. RozdziaJ XV ｦ Ustalenia dla dziaJek  
nr 919/4, 919/6. 

16. RozdziaJ XVI ｦ Ustalenia dla dziaJki  
nr 992/7. 

17. RozdziaJ XVII - Ustalenia dla dziaJki  
nr 1181/6. 

18. RozdziaJ XVIII ｦ Ustalenia dla dziaJki  
nr 1195. 

19. RozdziaJ XIX ｦ Ustalenia dla dziaJki  
nr 1216/1. 

20. RozdziaJ XX ｦ Ustalenia koLcowe. 
 

§ 4. Integralną czę`cią niniejszej uchwaJy są 
nastę”ujące zaJączniki: 

1. Rysunki w skali 1:1000, stanowiące nastę-
”ujące zaJączniki do uchwaJy:  

1) zaJącznik nr 1 - Rysunek nr 1; dziaJka  
nr 330; 

2) zaJącznik nr 2 - Rysunek nr 2; dziaJka  
nr 389/3; 

3) zaJącznik nr 3 - Rysunek nr 3; dziaJki  
nr 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 

464, 614/5; 

4) zaJącznik nr 4 - Rysunek nr 4; dziaJka  
nr 535/5; 

5) zaJącznik nr 5 - Rysunek nr 5; dziaJka  
nr 554; 

6) zaJącznik nr 6 - Rysunek nr 6; dziaJki  
nr 567, 568; 

7) zaJącznik nr 7 - Rysunek nr 7; dziaJka  

nr 584; 

8) zaJącznik nr 8 - Rysunek nr 8; dziaJki  
nr 609/6cz, 609/7,609/8; 

9) zaJącznik nr 9 - Rysunek nr 9; dziaJki  
nr 643, 644, 645, 646/13; 

10) zaJącznik nr 10 - Rysunek nr 10; dziaJka  
nr 680/1; 

11) zaJącznik nr 11 - Rysunek nr 11; dziaJki  
nr 701/3, 701/4, 701/5, 701/8, 701/9, 701/10, 

701/11, 701/12; 

12) zaJącznik nr 12 - Rysunek nr 12; dziaJka  
nr 879/1; 

13) zaJącznik nr 13 - Rysunek nr 13; dziaJki  
nr 919/4, 919/6; 

14) zaJącznik nr 14 - Rysunek nr 14; dziaJka  
nr 992/7; 

15) zaJącznik nr 15 - Rysunek nr 15; dziaJka  
nr 1181/6; 

16) zaJącznik nr 16 - Rysunek nr 16; dziaJka  
nr 1195; 

17) zaJącznik nr 17 - Rysunek nr 17; dziaJka  
nr 1216/1. 

2. ZaJącznik nr 18 - Rozstrzygnięcie o s”osobie 
roz”atrzenia uwag zJowonych do ”rojektu ”lanu. 

3. ZaJącznik nr 19 - Rozstrzygnięcie o s”oso-

bie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich fi-
nansowania. 

 

§ 5.1. Ilekroć w dalszych ”rze”isach niniejszej 
uchwaJy jest mowa o: 

1) przepisach szczególnych i odrębnych ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ”rze”isy ustaw wraz  
z aktami wykonawczymi; 

2) planie - nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę; 

3) rysunkach planu - nalewy ”rzez to rozumieć 
graficzne za”isy ustaleL ”lanu na ma”ach sytu-

acyjno - wysoko`ciowych i ewidencyjnych  
w skali 1:1000, stanowiących zaJączniki nr 1 do 
17 do niniejszej uchwaJy; 

4) obszarze - nalewy ”rzez to rozumieć taką 
czę`ć z dziaJek objętych o”racowaniem ”lanu, która 
stanowi caJo`ć ”od względem ”rzestrzennym; 
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5) terenie - nalewy ”rzez to rozumieć wyodręb-

nioną liniami rozgraniczającymi czę`ć obszaru; 
6) przeznaczeniu podstawowym terenu ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć ”rzeznaczenie, które domi-

nuje na danym terenie wyznaczonym liniami roz-

graniczającymi; o”isane w ”ostaci symbolu lub 

symboli literowych; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ na-

lewy ”rzez to rozumieć inne ”rzeznaczenie, które 
mowe wystę”ować na terenie, zajmując nie więcej 
niw 50% ”owierzchni terenu wyznaczonego linia-

mi rozgraniczającymi; 
8) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - nale-

wy ”rzez to rozumieć linię, która nie mowe zostać 
przekroczona sytuowaniem wszelkich dopuszczo-

nych w ”lanie nadziemnych czę`ci budynków  
i budowli ”rzy budowie nowych obiektów oraz 
rozbudowie budynków istniejących w rozumieniu 
prze”isów ”rawa budowlanego; nie”rzekraczalne 
linie zabudowy nie ograniczają lokalizacji takich 
obiektów jak: drogi, doj`cia, dojazdy, ”arkingi 
terenowe, sieci i urządzenia infrastruktury tech-

nicznej (w tym budynki stacji transformatoro-

wych), obiekty maJej architektury; 

9) obowiązujących liniach zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linie zdefiniowane w ”unkcie 
”o”rzedzającym, które w ”rzy”adku realizacji 
nowej zabudowy dodatkowo okre`lają ”oJowenie 
zewnętrznego obrysu murów elewacji frontowej 
budynków ”rzeznaczenia podstawowego; 

10) wskauniku zabudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć stosunek ”owierzchni zabudowanej zabu-

dową kubaturową do ”owierzchni dziaJki lub te-

renu objętego inwestycją; 
11) wysoko`ci budynku do okapu - nalewy 

”rzez to rozumieć wysoko`ć liczoną od projekto-

wanej rzędnej terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do oka”u gJównej ”oJaci dachu; 

12) wysoko`ci budynku do kalenicy - nalewy 
”rzez to rozumieć wysoko`ć liczoną od ”rojekto-

wanej rzędnej terenu ”rzy gJównym wej`ciu do 
budynku do najwywej ”oJowonej krawędzi dachu 
lub ”unktu zbiegu ”oJaci dachowych. 

2. Niezdefiniowane ”ojęcia nalewy rozumieć 
zgodnie z definicjami zawartymi w przepisach 

szczególnych i odrębnych.  
3. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa  

o przeznaczeniu terenu na: 

1) zabudowę mieszkaniowa jednorodzinna - 

nalewy ”rzez to rozumieć budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub ich zes”óJ wraz z ”rzeznaczo-

nymi dla ”otrzeb mieszkających w nich rodzin 
innymi obiektami budowlanymi i urządzeniami; 

2) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną - 

nalewy ”rzez to rozumieć budynek mieszkalny 
zawierający trzy lub więcej mieszkaL lub zes”óJ 
takich budynków, wraz z ”rzeznaczonymi dla 
”otrzeb mieszkających w nich rodzin innymi 
obiektami budowlanymi i urządzeniami; 

3) tereny rolnicze - nalewy ”rzez to rozumieć te-

reny okre`lone w ewidencji jako uwytki rolne, tereny 
”od urządzeniami melioracji wodnych, ”rzeciw”owa-

rowych i przeciwpowodziowych, zaopatrzenia rol-

nictwa w wodę, oczek wodnych i dróg dojazdo-

wych, w tym dróg trans”ortu rolnego; 
4) usJugi - nalewy ”rzez to rozumieć ”rzezna-

czenie terenu na usJugi nieuciąwliwe lub na usJugi 
nieuciąwliwe i inne usJugi, zgodnie z ustaleniami 
dla ”oszczególnych terenów; 

5) usJugi nieuciąwliwe ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć dziaJalno`ć taką jak administracja, kultura, 
o`wiata i nauka, sJuwba zdrowia, o”ieka s”oJecz-

na i socjalna, ochrona bez”ieczeLstwa i ”orządku, 
obsJuga bankowa, handel, gastronomia, ”oczta  
i Jączno`ć, turystyka i wy”oczynek, bez względu 
na s”osób jej finansowania, niezaliczane do 
”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko; 

6) inne usJugi - nalewy ”rzez to rozumieć ”ozo-

staJe dziaJalno`ci gos”odarcze, zaliczone do 
usJug, zgodnie z klasyfikacją zawartą w ”rze”i-

sach szczególnych i odrębnych. 
 

§ 6. Na rysunkach ”lanu w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 

1. Oznaczenia graficzne będące obowiązują-
cymi ustaleniami planu: 

1) granica obszarów objętych ”lanem; 
2) numery terenów i symbole ”odstawowego 

”rzeznaczenia terenów; 
3) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu; 

4) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwator-

skiej; 

7) granica terenu górniczego; 
8) granica terenu bez”o`redniego zagrowenia 

”owodzią; 
9) strefa lokalizacji waJu ”rzeciw”owodziowego; 
10) ustalony ”odziaJ na dziaJki budowlane. 

2. Oznaczenia graficzne o charakterze infor-

macyjnym bądu ”ro”ozycji, niebędące obowiązu-

jącymi ustaleniami ”lanu: 
1) orientacyjny zasięg ogólnych uciąwliwo`ci 

od dróg; 
2) tereny zagrowone zalaniem; 
3) ”ro”ozycja ”odziaJu na dziaJki budowlane; 
4) na”owietrzne linie energetyczne `redniego 

na”ięcia wraz ze strefą o szeroko`ci 8 m w obu 
kierunkach od osi linii. 

3. PozostaJe oznaczenia graficzne: 
1) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000; 

2) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 
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§ 7. Ustala się nastę”ujące zasady oznaczeL 
terenów w tek`cie uchwaJy i na rysunkach ”lanu. 

1. Tereny oznaczone symbolami wyodrębnione 
na rysunkach ”lanu liniami rozgraniczającymi, 
o”isane są numerami oraz symbolem literowym 

okre`lającym ”odstawowe ”rzeznaczenie. 
2. Numeracja terenów zawiera numer rysunku 

oraz kolejny numer terenu na tym rysunku. 

 

§ 8. Dla ”oszczególnych terenów oznaczonych 
numerami i symbolami ”rzeznaczenia ustala się  
w rozdziaJach od III do XIX niniejszej uchwaJy: 

1. Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne. 

2. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu. 

3. Zasady ”odziaJu na dziaJki budowlane. 
 

RozdziaJ II 
Ustalenia obowiązujące na wszystkich obsza-

rach objętych planem 

 

§ 9.1. Ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia 
”odstawowe terenów wyodrębnionych liniami 
rozgraniczającymi i oznaczonych od”owiednio 
symbolami na rysunku planu:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczone symbolami MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, oznaczone symbolami MW; 

3) tereny zabudowy usJugowej, oznaczone 
symbolami U; 

4) tereny zabudowy usJugowej, mieszkaniowej 
wielorodzinnej i mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone symbolem U, MW, MN; 

5) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usJugowej, oznaczone symbolem MN/U; 
6) tereny zabudowy usJugowej i mieszkanio-

wej wielorodzinnej, oznaczone symbolem U/MW; 

7) tereny rolnicze, oznaczone symbolem R; 

8) tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów oraz usJug, oznaczone symbolem 

P/U; 

9) tereny zieleni urządzonej, oznaczone sym-

bolem ZP; 

10) tereny wód ”Jynących, oznaczone symbo-

lem WS;  

11) tereny dróg ”ublicznych zbiorczych, ozna-

czone symbolem KDZ; 

12) tereny dróg ”ublicznych dojazdowych, 
oznaczone symbolem KDD; 

13) tereny dróg ”ublicznych dojazdowych  
o przekroju pieszo-jezdnym, oznaczone symbolem 

KDP; 

14) tereny komunikacji pieszej, oznaczone 

symbolem KP; 

15) tereny infrastruktury technicznej - energe-

tyki, oznaczone symbolem E; 

16) tereny infrastruktury technicznej - kanali-

zacji, oznaczone symbolem K. 

2. Ustalenia dotyczące ”rzeznaczenia do”usz-

czalnego ”oszczególnych terenów zawarte są  
w rozdziaJach III ｦ XIX uchwaJy. 

3. W przypadku, kiedy w rozdziaJach III ｦ XIX 

uchwaJy dla ”oszczególnych terenów ustalone 

jest jedynie przeznaczenie podstawowe, a brak 

jest ustaleL dotyczących ”rzeznaczenia do”usz-

czalnego nalewy ”rzyjąć, we dla terenu nie do-

”uszcza się w”rowadzanie innego, niw ”odsta-

wowe, przeznaczenia terenu. 

 

§ 10. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony  

i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 
1. Ustala się, we ochrony wymaga istniejący 

ukJad ”rzestrzenny miasta i historyczny krajobraz 
kulturowy. 

2. Na terenach objętych strefą B ochrony kon-

serwatorskiej ustala się obowiązek inwestowania 
zgodnie z wymogami ochrony konserwatorskiej. 

3. Na obszarach wyklucza się realizację han-

dlowych obiektów wielo”rzestrzennych.  
4. Na obszarach nie wystę”ują tereny wyma-

gające rehabilitacji. 
5. Ustalenia dotyczące ksztaJtowania zabudo-

wy i zagos”odarowania terenów z zachowaniem 

Jadu ”rzestrzennego zawarte są w rozdziaJach III - 
XlX uchwaJy. 

 

§ 11. Ustala się nastę”ujące warunki zago-

s”odarowania terenów, wynikające z ”otrzeb 
ochrony `rodowiska ”rzyrodniczego, ”rawidJowe-

go gospodarowania zasobami przyrody oraz 

ochrony gruntów rolnych i le`nych: 
1. Przy realizacji obiektów budowlanych i za-

gos”odarowaniu terenu nalewy ograniczyć ”race 
niwelacyjne terenu do minimum, by zachować 
naturalne jego uksztaJtowanie. 

2. Kawdy teren, na którym mowe doj`ć do za-

nieczyszczenia produktami chemicznymi i ropo-

”ochodnymi, ”owinien być utwardzony, a zanie-

czyszczenia przed odprowadzeniem ich do kanali-

zacji ”owinny być ”odczyszczone w sto”niu za-

”ewniającym s”eJnienie wymogów ”rze”isów 
szczególnych i odrębnych. 

3. DziaJalno`ć zakJadów ”rodukcyjnych lub 
usJugowych nie mowe ”owodować ”onadnorma-

tywnego obciąwenia `rodowiska naturalnego ”oza 
granicami terenu, do którego inwestor ”osiada 
tytuJ ”rawny. 

4. Na wadnym z obszarów objętych ”lanem nie 
do”uszcza się realizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko wymagających 
s”orządzenia ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko. 

5. Przed ”odjęciem robót budowlanych na te-

renach będących gruntem rolnym klasy bonita-

cyjnej II i III z przeznaczeniem pod obiekty bu-

dowlane i ”owierzchnie utwardzone nalewy zdjąć 
warstwę glebową i zagos”odarować ją zgodnie  
z wJa`ciwym dla niej ”rzeznaczeniem. 
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6. Potoki nalewy ”oddać ”rocesowi renatury-

zacji z zastosowaniem do ich regulacji w miarę 
mowliwo`ci ukJadów i konstrukcji biotechnicznych 
oraz poprzez okresowe zabiegi pielęgnacyjne 
brzegów i skar” rzecznych. 

7. Nalewy za”ewnić dostę”no`ć komunikacyj-

ną do koryt cieków naturalnych, dla celów ”ro-

wadzenia niezbędnych ”rac regulacyjnych i kon-

serwacyjnych. 

 

§ 12. Ze względu na do”uszczalne ”oziomy 
haJasu zgodnie z wymogami ”rze”isów szczegól-

nych zalicza się: 
1. Tereny oznaczone symbolami oznaczony 

symbolem MN - do terenów zabudowy jednoro-

dzinnej. 

2. Tereny oznaczone symbolami o symbolach 

MW, U/MW/MN, MN/U, U/MW - do terenów za-

budowy jednorodzinnej z usJugami rzemie`lniczy-

mi, zabudowy zagrodowej, zabudowy wieloro-

dzinnej. 

 

§ 13. Ustala się nastę”ujące zasady zagos”o-

darowania terenów ”odlegających ochronie, usta-

lonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów.  
1. Obszary znajdują się w granicach GJównego 

Zbiornika Wód Podziemnych ｦ Subzbiornika 338 

Paczków ｦ Niemodlin, stanowiącego obszar wy-

sokiej ochrony wód ”odziemnych oraz w obszarze 
ochrony wód ”owierzchniowych zlewni rzeki Ny-

sy KJodzkiej. 
2. Dla wszystkich obszarów, które są zlokali-

zowane w Otmuchowsko - Nyskim Obszarze 

Chronionego Krajobrazu obowiązują wymogi za-

warte w ”rze”isach odrębnych. 
3. Obszary są zlokalizowane w strefie ochrony 

”o`redniej ujęcia wody dla miasta WrocJawia. 
Obowiązują ograniczenia zgodnie z decyzją Urzę-
du Wojewódzkiego we WrocJawiu nr RLS gw  
I 053/17/74 z dnia 31 marca 1974 r. 

4. Obszary znajdują się na terenie strefy 
ochrony ”o`redniej o mniejszym zakresie ograni-

czeL w korzystaniu z wód i uwytkowaniu grun-

tów. Ograniczenia dotyczą lokalizacji zakJadów 
”rzemysJowych i stosowania `rodków chemicz-

nych w gospodarce rolnej i le`nej. 
5. Czę`ć terenu dziaJki nr 330, ”rzedstawioną 

na zaJączniku graficznym nr 1 do uchwaJy usta-

nawia się obszarem bez”o`redniego zagrowenia 
”owodzią. 

6. Ograniczeniom inwestycyjnym ”oddaje się 
tereny zagrowone ”owodzią ｦ ”oJowone w zasię-
gach zalewowych rzeki Nysa KJodzka, ”otoków 
BiaJa Woda i MJynówka, których granice okre`lo-

no na rysunkach planu. 

7. Zagos”odarowanie terenów zagrowonych 
”owodzią oraz ”rowadzona na nich dziaJalno`ć 
inwestycyjna wyklucza w”rowadzanie obiektów, 
urządzeL i innych elementów zagos”odarowania 

mogących w”Jywać na kumulację stanów ”owo-

dziowych lub mogących ”rzyczyniać się do nad-

miernego zwiększania skutków finansowych ”o-

wodzi. 

8. Na terenach zagrowonych ”owodzią, okre-

`lonych w ”unkcie ”iątym zabrania się, o ile usta-

lenia zawarte w rozdziaJach III ｦ XIX nie stanowią 
inaczej, nastę”ujących dziaJaL: 

1) wykonywania urządzeL wodnych oraz 
wznoszenia innych obiektów budowlanych; 

2) sadzenia drzew lub krzewów, z wyjątkiem 
”lantacji wiklinowych na ”otrzeby regulacji wód 
oraz ro`linno`ci stanowiącej element zabudowy 
biologicznej dolin rzecznych lub sJuwącej do 
wzmacniania brzegów, obwaJowaL lub osy”isk; 

3) zmiany uksztaJtowania terenu, skJadowania 
materiaJów oraz wykonywania innych robót,  
z wyjątkiem robót związanych z regulacją lub 
utrzymywaniem stanu wód. 

9. Obejmuje się ochroną zJowe surowca ilaste-

go dla ”otrzeb ceramiki budowlanej Paczków,  
w granicach terenu górniczego Paczków I okre-

`lonego na rysunku nr 4.  
10. Na obszarach objętych ”lanem nie wystę-

”ują tereny zagrowone osuwaniem się mas ziem-

nych. 

11. Na obszarach objętym ”lanem nie znajdują 
się obiekty ani tereny w”isane do rejestru zabyt-

ków. 
 

§ 14. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej. 

1. Wyznacza się strefy ｭBｬ ochrony konserwa-

torskiej obejmujące historyczne zes”oJy budowlane. 
2. Granice stref ”rzedstawia się na rysunkach 

planu. 

3. Wykonywanie prac budowlanych w stre-

fach ”odlega uzgodnieniu z wojewódzkim kon-

serwatorem zabytków, zgodnie z wymogami 
”rze”isów szczególnych i odrębnych.  

4. DziaJania inwestycyjno-budowlane w stre-

fach muszą ”olegać na: 
1) zachowaniu historycznego przebiegu ulic  

z mowliwo`cią modyfikacji ich ”rzekroju na krót-

kich odcinkach; 

2) dostosowaniu nowej zabudowy do histo-

rycznej kompozycji urbanistycznej w zakresie 

skali i bryJy; 
3) usunięciu lub od”owiedniej ”rzebudowie 

obiektów dysharmonizujących; 
4) ewentualnej rekonstrukcji nieistniejących 

fragmentów historycznej kom”ozycji ”rzestrzen-

nej lub zaznaczeniu ich `ladów; 
5) konserwacji zachowanych elementów za-

bytkowego ukJadu terenu, zieleni oraz zabytko-

wych obiektów budowlanych;  
6) wyklucza się ”rowadzenie naziemnych sieci 

infrastruktury technicznej.  
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5. Inwestycje planowane na obszarach obję-
tych ”lanem, a wymagające ziemnych robót bu-

dowlanych, na etapie opracowywania projektu 

budowlanego wymagają o”inii wojewódzkiego 
konserwatora zabytków w zakresie konieczno`ci 
prowadzenia prac archeologicznych. 

6. W ”rzy”adku odkryć archeologicznych ”od-

czas ”rowadzenia robót budowlanych, roboty te 
nalewy wstrzymać i ”owiadomić wojewódzkiego 
konserwatora zabytków. 

7. Na obszarach objętych ”lanem nie obejmuje 
się ochroną dóbr kultury ws”óJczesnej. 

8. Zasób wojewódzkiej i gminnej ewidencji za-

bytków ”odlega sukcesywnemu rozpoznaniu  

i mowe być aktualizowany. 
 

§ 15. S”osób i termin tymczasowego zago-

s”odarowania, urządzania i uwytkowania terenów. 
1. Do czasu realizacji ”lanu obowiązuje do-

tychczasowy s”osób uwytkowania obiektów  
i terenów. 

2. Na terenach przeznaczonych na tereny ko-

munikacji do”uszcza się wznoszenie obiektów 
tymczasowych zgodnie z wymogami ”rze”isów 
szczególnych i odrębnych. Ich usunięcie nastę”u-

je na koszt inwestora. 

 

§ 16. Ustala się nastę”ujące wymagania wy-

nikające z ”otrzeb ksztaJtowania ”rzestrzeni pu-

blicznych. 

1. Na obszarze objętym ”lanem ustala się na-

stę”ujące tereny ”rzestrzeni ”ublicznych: 
1) tereny dróg zbiorczych oznaczone symbo-

lem KDZ;  

2) tereny dróg dojazdowych oznaczone sym-

bolami KDD i KDP;  

3) tereny komunikacji pieszej oznaczone sym-

bolem KP; 

4) tereny zieleni urządzonej oznaczone symbo-

lami ZP. 

2. Ustala się zasady ksztaJtowania terenów 
przestrzeni publicznych: 

1) zagos”odarowanie terenów ”rzestrzeni ”u-

blicznych ”owinno umowliwiać lokalizację sieci  
i urządzeL infrastruktury technicznej; 

2) wyklucza się ”rowadzenie naziemnych sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) zasady umieszczania elementów informacji 
turystycznej, ”lansz reklamowych, maJej architek-

tury zawarte są w ustaleniach dla ”oszczególnych 
terenów w rozdziaJach III - XIX niniejszej uchwa-

Jy. 
 

§ 17. Ustala się nastę”ujące zasady moderni-

zacji, budowy i rozbudowy systemów komunika-

cji: 

1. Wyznacza się nastę”ujące tereny komunikacji: 
1) drogi publiczne zbiorcze oznaczone symbo-

lem KDZ; 

2) drogi publiczne dojazdowe, oznaczone 

symbolami KDD; 

3) drogi publiczne dojazdowe, o przekroju pie-

szo - jezdnym oznaczone symbolem KDP; 

4) tereny komunikacji pieszej oznaczone sym-

bolem KP. 

2. Na terenach przeznaczonych na komunika-

cję wyznaczonych liniami rozgraniczającymi usta-

la się: 
1) zakaz wznoszenia trwaJych obiektów kuba-

turowych; 

2) do”uszcza się budowę obiektów tymcza-

sowych, zgodnie z wymogami ”rze”isów szcze-

gólnych i odrębnych; 
3) umieszczanie w liniach rozgraniczających 

dróg i ulic urządzeL infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z drogą, musi być zgodne z wymo-

gami ”rze”isów szczególnych i odrębnych. 
3. Ustala się wskauniki dotyczące ilo`ci sta-

Jych miejsc ”ostojowych dla samochodów oso-

bowych na terenach o ”oszczególnych ”rzezna-

czeniach realizowanych ”rzez inwestorów w gra-

nicach wJasnych terenów:  
1) dla zabudowy mieszkaniowej:  

a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym -  

2 miejsca postojowe na dom; 

b) w budynku mieszkalnym wielorodzinnym -  

1 miejsce postojowe na mieszkanie; 

2) dla zabudowy usJugowej i ”rodukcyjnej: 
4. gastronomia ｦ 1 miejsce postojowe na 5 m2 

”owierzchni czę`ci konsum”cyjnej, 
5. handel detaliczny ｦ 1 miejsce postojowe na 

40 m2 ”owierzchni uwytkowej budynku, nie mniej 
niw 2 miejsca ”ostojowe na skle”; 

6. handel hurtowy - 1 miejsce postojowe na 

70 m2 ”owierzchni uwytkowej budynku; 
7. hotel (motel) ｦ nie mniej niw 1 miejsca ”o-

stojowe na 3 miejsca noclegowe; 

8. warsztaty naprawcze, myjnie samochodo-

we itp. ｦ 3 miejsca postojowe na 1 stanowisko; 

9. inne usJugi, ”racownie, biura, it”. - mini-

mum 1 stanowisko na 30 m2 ”owierzchni uwyt-

kowej usJug; 

10. dla hurtowni i zakJadów ”rodukcyjnych -  

1 miejsce postojowe na 3 zatrudnionych. 

11. Potrzeby w zakresie miejsc postojowych 

dla innych ”ojazdów oraz ”laców manewrowych 
będą realizowane w granicach wJasnych terenów 
inwestorów. 

 

§ 18. Ustala się nastę”ujące zasady moderni-

zacji, budowy i rozbudowy systemów infrastruk-

tury technicznej: 

1. Na obszarach do”uszcza się lokalizowanie 
niezbędnych sieci i urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, za wyjątkiem stacji bazowych telefonii 
komórkowej, linii energetycznych wysokiego na-

”ięcia i gazociągów wysokiego ci`nienia, z za-

strzeweniem ”unktu 7 niniejszego ”aragrafu. 
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2. Ustala się zao”atrzenie w wodę do celów 
bytowych, gos”odarczych i ”rzeciw”owarowych  
z komunalnej sieci wodociągowej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady gromadzenia 

i usuwania `cieków: 
1) ustala się od”rowadzanie `cieków byto-

wych i komunalnych ”o”rzez sieć kanalizacji sani-

tarnej do komunalnej oczyszczalni `cieków; 
2) ustala się od”rowadzanie wód o”adowych 

w s”osób zgodny z wymogami ”rze”isów odręb-

nych; 

3) ustala się ”rowadzenie gos”odarki `ciekami 
”rzemysJowymi zgodnie z obowiązującymi ”rze”i-

sami szczególnymi i odrębnymi. 
4. Ustala się gromadzenie i unieszkodliwianie 

od”adów komunalnych zgodnie z od”owiednią 
uchwaJą Rady Miejskiej w s”rawie ustalenia 
szczegóJowych zasad utrzymania czysto`ci i ”o-

rządku na terenie gminy. 
5. Ustala się zao”atrzenie w cie”Jo z lokalnych 

uródeJ cie”Ja. 
6. Zao”atrzenie w energię elektryczną: 
1) ustala się zao”atrzenie terenu w energię 

elektryczną z sieci elektroenergetycznych; 

2) do”uszcza się budowę nowych linii i urzą-
dzeL elektroenergetycznych w tym stacji trans-

formatorowych; 

3) w przypadku zaistnienia kolizji projektowa-

nych obiektów z urządzeniami elektroenergetycz-

nymi, urządzenia te będą ”rzebudowane na koszt 

inicjatora zmian, w oparciu o warunki przebudo-

wy oraz umowę bądu ”orozumienie o ”rzebudo-

wę, którą zawrze inicjator z OddziaJem EnergiiPro 
w Opolu; 

4) na obszarze do”uszcza się wydzielanie dzia-

Jek gruntu, ”rzeznaczonych ”od lokalizację stacji 
transformatorowych wraz z dostę”em do drogi 
”ublicznej. Wielko`ć tych dziaJek ”owinna 
uwzględniać ”arametry techniczne stacji i ”otrze-

bę ich obsJugi.  
7. Lokalizację stacji bazowych telefonii komór-

kowej do”uszcza się wyJącznie na terenie ozna-

czonym symbolem P/U. 

 

RozdziaJ III 
Ustalenia dla dziaJki nr 330 

 

§ 19.1. Na rysunku nr 1 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne. 
1) obowiązujące ustalenia ”lanu: 
a) granica obszaru objętego ”lanem,  
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) strefa lokalizacji waJu ”rzeciw”owodziowego, 
d) granica 50 metrowego pasa terenu od stre-

fy lokalizacji waJu ”rzeciw”owodziowego, 
e) numer terenu i symbol podstawowego prze-

znaczenia terenu; 

2) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 

a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000; 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenia tere-

nów: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

oznaczona symbolem MN; 

2) teren rolniczy, ”oJowony na obszarze bez”o-

`redniego zagrowenia ”owodzią, oznaczony sym-

bolem R. 

3. Czę`ć obszaru, o lokalizacji ”rzedstawionej 
na rysunku, ustanawia się obszarem bez”o`red-

niego zagrowenia ”owodzią.  
4. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi gminnej ｦ 

dziaJki nr 133. 
 

§ 20. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 1.1.MN. 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się 50 metrowy ”as terenu od 
strefy lokalizacji waJu ”rzeciw”owodziowego,  
w obrębie którego wystę”ują ograniczenia w za-

budowie i zagospodarowaniu terenu, zgodnie  

z wymogami ”rze”isów odrębnych, 
b) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 
- dla budynków mieszkalnych - 6 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy:- 3 m, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do kale-

nicy: 

- dla budynków mieszkalnych - - 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

d) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38° - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych, garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie; 
3) nie do”uszcza się ”odziaJu terenu na dziaJki. 
2. Teren oznaczony symbolem 1.2.R. 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren 

rolniczy, ”oJowony na obszarze bez”o`redniego 
zagrowenia ”owodzią; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu; 

a) na terenie ”lanuje się budowę waJu ”rze-

ciw”owodziowego i do”uszcza się budowę in-

nych urządzeL wodnych niezbędnych dla ochrony 
”rzed ”owodzią, 

b) strefę lokalizacji waJu ”rzeciw”owodziowe-

go ”rzedstawia się na rysunku ”lanu, 
c) ustala się zakaz lokalizacji ”ozostaJej zabu-

dowy kubaturowej. 
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RozdziaJ IV 

Ustalenia dla dziaJki nr 389ł3 

 

§ 21.1. Na rysunku nr 2 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne. 
1) obowiązujące ustalenia ”lanu: 
a) granica obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, 

d) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 

e) numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów; 

2) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 

i liniowej. 

2. Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rze-

znaczenia terenów: 
1) zabudowa usJugowa, zabudowa mieszka-

niowa wielorodzinna i zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna oznaczone symbolem U/MW/MN; 

2) zieleL urządzona oznaczona symbolem ZP. 
3. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi ”owiatowej 
ｦ ul. Henryka Sienkiewicza. 

 

§ 22. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 2.1.U/MW/MN: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ usJugi 
nieuciąwliwe, zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu; 

a) wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabu-

dowy w odlegJo`ci 15 metrów od ”oJudniowo - 

zachodniej granicy obszaru, przebieg linii zabu-

dowy ”rzedstawia się na rysunku ”lanu, 
b) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u 

- 6 m, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do kale-

nicy - 11 m, 

d) geometria dachów wszystkich budynków - 

dachy strome o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°,  
e) od strony nieczynnego cmentarza (dziaJka  

nr 386) i zabudowy wielorodzinnej (dziaJka nr 
389/2) nalewy urządzić ”asy zieleni o charakterze 
izolacyjnym, 

f) do”uszcza się lokalizację miejsc ”ostojo-

wych na kondygnacji podziemnej, 

g) ze względu na ”oJowenie terenu w granicach 
strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w z §14 uchwaJy; 

3) ustala się zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJek - 900 m2, 

 

b) minimalna szeroko`ć drogi wewnętrznej - 

10 m. 

2. Teren oznaczony symbolem 2.2.ZP: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zieleL 
urządzona; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) nie do”uszcza się lokalizacji zabudowy ku-

baturowej, z zastrzeweniem litery b niniejszego 
podpunktu, 

b) do”uszcza się urządzenie ”lacu zabaw dla 
dzieci i lokalizację obiektów maJej architektury, 

c) nie do”uszcza się lokalizacji wielkoforma-

towych no`ników reklamowych; 
3) nie do”uszcza się ”odziaJu terenu na dziaJki. 
 

RozdziaJ V 

Ustalenia dla dziaJek nr 455, 456, 457, 458, 

459, 460, 461, 462, 464, 614/5 

 

§ 23.1. Na rysunku nr 3 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 
1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy, 

d) numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów; 

2) oznaczenia o charakterze informacyjnym 

bądu ”ro”ozycji, niebędące obowiązującymi usta-

leniami planu 

a) ”ro”ozycja ”odziaJu na dziaJki budowlane, 
b) na”owietrzne linie energetyczne `redniego 

na”ięcia wraz ze strefą o szeroko`ci 8 m w obu 
kierunkach od osi linii; 

3) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania przestrzennego gminy 

Paczkówｬ, skala 1:25 000, 
b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 

i liniowej. 

2. Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenia tere-

nów: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, 

oznaczona symbolem MN; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

i usJugowa, oznaczona symbolem MN/U; 
3) zieleL urządzona, oznaczona symbolem ZP; 
4) drogi publiczne dojazdowe, oznaczone 

symbolem KDD; 

5) infrastruktura techniczna - energetyka, 

oznaczona symbolem E. 

3. Ustala się dostę” do obszaru z drogi ”owia-

towej ｦ ul. Tadeusza Ko`ciuszki oraz z dróg 
gminnych ｦ ul. Górniczej i drogi na dziaJce  
nr 464. 
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4. Ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru  
z wywej wymienionych dróg oraz z dróg, ozna-

czonych na rysunku symbolami 3.14.KDD, 

3.15.KDD, 3.16.KDD, 3.17.KDD i 3.18.KDD. 

 

§ 24. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Tereny oznaczone symbolami 3.1.MN - 

3.6.MN. 

1) podstawowe przeznaczenie terenu zabudo-

wa mieszkaniową jednorodzinną; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy w odlegJo`ci 5 metrów od linii rozgranicza-

jącej tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę i tereny 
dróg, oznaczone na rysunku symbolami 
3.14.KDD, 3.15.KDD, 3.16.KDD, 3.17.KDD  

i 3.18.KDD, przebiegi linii zabudowy przedstawia 

się na rysunku ”lanu, 
b) lokalizacja zabudowy w granicach strefy  

o szeroko`ci 8 m w obu kierunkach od osi linii 
energetycznej `redniego na”ięcia, której ”rzebieg 
przedstawia sie na rysunku planu, wymaga 

uzgodnienia z od”owiednim zarządcą sieci, 
c) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u 

- dla budynków mieszkalnych: 
 - na terenach oznaczonych symbolami 

3.1.MN ｦ 3.3.MN - 6 m, 

 - na terenach oznaczonych symbolami 

3.4.MN ｦ 3.6.MN ｦ 4 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy:- 3 m, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy 

- dla budynków mieszkalnych: 
 - na terenach oznaczonych symbolami 

3.1.MN ｦ 3.3.MN - 11 m, 

 - na terenach oznaczonych symbolami 

3.4.MN ｦ 3.6.MN ｦ 9 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

e) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°,  
- dla budynków gos”odarczych, garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie; 
3) zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2, 

b) na rysunku ”rzedstawia się ”ro”ozycję ”o-

dziaJu na dziaJki budowlane. 
2. Tereny oznaczone symbolami 3.7.MN/U ｦ 

3.11.MN/U 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabudowa 

mieszkaniową jednorodzinna i usJugi nieuciąwliwe; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nie”rzekraczalne linie zabu-

dowy w odlegJo`ci 5 metrów od linii rozgranicza-

jącej tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę i tereny 
dróg, oznaczonych na rysunku symbolami  
 

3.14.KDD, 3.15KDD, 3.16KDD i 3.17.KDD, 

przebiegi linii zabudowy ”rzedstawia się na ry-

sunku planu, 

b) lokalizacja zabudowy w granicach strefy  

o szeroko`ci 8 m w obu kierunkach od osi linii 
energetycznej `redniego na”ięcia, której ”rzebieg 
przedstawia sie na rysunku planu, wymaga 

uzgodnienia z od”owiednim zarządcą sieci, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 

- dla budynków mieszkalnych i usJugowych  
              - 4 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy: 
- dla budynków mieszkalnych i usJugowych  
              - 9 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

e) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych i usJugowych - 

dachy strome o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°,  
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie; 
3) zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i zabudowy mieszkaniowo - usJugowej ｦ 900 m2, 

- dla zabudowy usJugowej ｦ 500 m2, 

b) na rysunku ”rzedstawia się ”ro”ozycję ”o-

dziaJu na dziaJki budowlane. 
3. Tereny oznaczone symbolami 3.12.ZP  

i 3.13.ZP 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów - zieleL 
urządzona; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) nie do”uszcza się zabudowy kubaturowej,  
z zastrzeweniem litery b niniejszego ”od”unktu, 

b) do”uszcza się urządzenie ”lacu zabaw dla 
dzieci i lokalizację obiektów maJej architektury; 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
4. Tereny oznaczone symbolami 3.14.KDD, 

3.15.KDD, 3.16.KDD, 3.17.KDD i 3.18.KDD 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów - drogi 

publiczne dojazdowe; 

2) do”uszczalne ”rzeznaczenie terenów - drogi 

transportu rolnego; 

3) szeroko`ć dróg w liniach rozgraniczających 

            - 10 m; 

4) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
5. Teren oznaczony symbolem 3.19.E: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - infra-

struktura techniczna ｦ energetyka (stacja trans-

formatorowa); 

2) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
 

RozdziaJ VI 
Ustalenia dla dziaJki nr 535ł5 

 

§ 25.1. Na rysunku nr 4 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 
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1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) granica terenu górniczego ｭPaczków Iｬ, 
e) numery terenów i symbole podstawowego 

”rzeznaczenia terenów; 

2) oznaczenie o charakterze informacyjnym, 

niebędące obowiązującym ustaleniami ”lanu - 

orientacyjny zasięg uciąwliwo`ci od drogi krajo-

wej; 

3) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Paczkówｬ, skala 1:25 000, 
b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 

i liniowej. 

2. Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenia tere-

nów: 
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  

i usJugowa, oznaczona symbolem MN/U; 
2) teren infrastruktury technicznej - energety-

ki, oznaczony symbolem E. 

3. Ustala się dostę” do obszaru z drogi ”owia-

towej - ulicy Robotniczej. 

4. Ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru  
z ulicy Robotniczej i z drogi wewnętrznej, ”osia-

dającej ”oJączenie z wywej wymienioną drogą. 
 

§ 26. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 4.1.MN/U: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa 

usJugowa; 
2) nie do”uszcza się lokalizacji usJug, zaliczo-

nych do ”rzedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaJywać na `rodowisko, dla których jest wyma-

gane s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na `ro-

dowisko; 

3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nastę”ujące nieprzekraczalne 

linie zabudowy: 

- w odlegJo`ci 10 metrów od granicy terenu  
i drogi powiatowej ｦ ul. Robotniczej, 

- w odlegJo`ci 25 metrów od istniejącej kra-

wędzi jezdni drogi krajowej nr 46 na dziaJce  
nr 535/2, 

- ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 

rysunku planu, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków do oka-

pu: 

- dla budynków mieszkalnych i usJugowych 

             - 6 m, 

- dla budynków gos”odarczych, warsztato-

wych i garawy - 4 m, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do kale-

nicy: 

- dla budynków mieszkalnych i usJugowych  
                                                          ｦ 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych, warsztato-

wych i garawy - 6 m, 

d) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych, usJugowych, 

usJugowo-mieszkalnych - dachy strome o nachy-

leniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych, garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie, 
- dla zadaszeL, wiat, budynków magazyno-

wych, warsztatów - dachy strome, o nachyleniu 

”oJaci nie mniejszym niw 20°, 
e) od strony drogi krajowej nr 46 dopuszcza 

się budowę ogrodzeL masywnych o wysoko`ci 
do 2 m, 

f) zaleca się lokalizację budynków mieszkal-

nych ”oza granicami orientacyjnej uciąwliwo`ci 
drogi krajowej nr 46, które ”rzedstawia się na 
rysunku planu, 

g) obowiązek za”ewnienia warunków `rodo-

wiska odpowiednich dla zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej ”oJowonej w granicach niekorzyst-

nego oddziaJywania ulicy s”oczywa na inwesto-

rze; w szczególno`ci dotyczy to stosowania od-

”owiednich materiaJów budowlanych, zieleni izo-

lacyjnej na dziaJce, stosowania ogrodzeL masyw-

nych, 

h) lokalizacja budynków i obiektów zabudowy 
oraz realizacja obiektów i urządzeL infrastruktury 
technicznej musi uwzględniać wymagania i zale-

cenia dotyczące terenu górniczego zJowa surow-

ców ilastych ｭPaczków Iｬ; 
4) zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna powierzchnia dziaJek: 
- dla zabudowy mieszkaniowej i mieszkanio-

wo-usJugowej - 900 m2, 

- dla zabudowy usJugowej - 500 m2, 

b) minimalna szeroko`ć drogi wewnętrznej  
                                                       - 8 m. 

2. Teren oznaczony symbolem 4.2.E: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - infra-

struktura techniczna - energetyka (stacja trans-

formatorowa); 

2) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu,  
w przypadku braku potrzeby realizacji stacji trans-

formatorowej na zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną i usJugową; 
3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
 

RozdziaJ VII 
Ustalenia dla dziaJki nr 554 

 

§ 27.1. Na rysunku nr 5 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne. 
1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 
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a) granica obszaru objętego ”lanem, stanowią-
ca jednocze`nie linię rozgraniczającą tereny  
o równym ”rzeznaczeniu, 

b) nieprzekraczalna linia zabudowy, 

c) numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów; 

2) oznaczenie o charakterze informacyjnym, 

nie będące obowiązującym ustaleniem ”lanu ｦ 

teren zagrowony zalaniem; 
3) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenie tere-

nu na zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, 
oznaczoną symbolem MN. 

3. Ustala się dostę” obszaru do drogi ”ublicz-

nej i obsJugę komunikacyjną obszaru z drogi 
gminnej ｦ dziaJki nr 557. 

 

§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego sym-

bolem 5.1.MN: 

1. Podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna. 

2. Zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

1) wyznacza się nastę”ujące nie”rzekraczalne 
linie zabudowy: 

a) w odlegJo`ci 5 metrów od granicy obszaru  
i drogi gminnej ｦ dziaJki nr 557, 

b) w odlegJo`ci 5 metrów od granicy obszaru  
i ”otoku BiaJa Woda, 

c) ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 
rysunku planu; 

2) ustala się zakaz realizacji budynków ”od-

piwniczonych; 

3) ustala się minimalny ”oziom ”osadzki ”arte-

ru budynków mieszkalnych ｦ 1,5 m nad pozio-

mem terenu; 

4) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 50%; 

5) maksymalna wysoko`ć budynków do oka-

pu: 

a) dla budynków mieszkalnych ｦ 5 m, 

b) dla budynków gos”odarczych i garawy  
        - 3 m; 

6) maksymalna wysoko`ć budynków do kale-

nicy: 

a) dla budynków mieszkalnych ｦ 11 m, 

b) dla budynków gos”odarczych i garawy  
                                                             - 6 m; 

7) geometria dachów: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
b) dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ 

dachy strome lub ”Jaskie; 
8) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 

RozdziaJ VIII 
Ustalenia dla dziaJek nr 567, 568 

 

§ 29.1. Na rysunku nr 6 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne. 
1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem,  
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu,  

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów; 

2) oznaczenia o charakterze informacyjnym 

bądu ”ro”ozycji: 
a) orientacyjny zasięg uciąwliwo`ci od drogi 

krajowej, 

b) na”owietrzne linie energetyczne `redniego 
na”ięcia wraz ze strefą o szeroko`ci 8 m w obu 
kierunkach od osi linii; 

3) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 

a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rze-

znaczenia terenów: 
1) teren usJug oznaczony symbolem U; 

2) teren rolniczy oznaczony symbolem R. 

3. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi ”ublicznej ｦ 

wyznaczonej w obowiązującym ”lanie zagos”oda-

rowania przestrzennego miasta Paczkowa. 

4. Do”uszcza się dostę” do drogi publicznej  

i obsJugę komunikacyjną obszaru z drogi ”owia-

towej - ul. Robotniczej poprzez przejazd przez 

”otok BiaJa Woda. 
 

§ 30. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 6.1.U: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ usJugi 
nieuciąwliwe; 

2) dopuszczalne przeznaczenie terenu ｦ funk-

cja mieszkaniowa realizowana jako wbudowana 

w budynki usJugowe; 
3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu:  

a) wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabu-

dowy w odlegJo`ci 5 metrów od górnej krawędzi 
skar”y ”otoku BiaJa Woda, ”rzebieg linii zabudo-

wy ”rzedstawia się na rysunku ”lanu, 
b) lokalizacja zabudowy w granicach strefy  

o szeroko`ci 8 m w obu kierunkach od osi linii 
energetycznej `redniego na”ięcia, której ”rzebieg 
przedstawia sie na rysunku planu, wymaga 

uzgodnienia z od”owiednim zarządcą sieci, 
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c) minimalny wskaunik terenu biologicznie 
czynnego - 25%, 

d) maksymalny wskaunik zabudowy - 50%, 

e) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 
- dla budynków usJugowych ｦ 5 m, 

- dla budynków gos”odarczych, magazyno-

wych i garawy - 3 m, 

f) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy: 
- dla budynków usJugowych ｦ 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych, magazyno-

wych i garawy - 6 m, 

g) geometria dachów: 
- dla budynków usJugowych - dachy strome  

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych, magazyno-

wych i garawy ｦ dachy strome lub ”Jaskie; 
4) zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć dróg wewnętrznych  
             ｦ 8 m. 

2. Teren oznaczony symbolem 6.2.R 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ teren 

rolniczy; 

2) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kuba-

turowej. 

 

RozdziaJ IX 

Ustalenia dla dziaJki nr 584 

 

§ 31.1. Na rysunku nr 7 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne. 
1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) numery terenów i symbole ”odstawowego 

”rzeznaczenia terenów; 
2) oznaczenia o charakterze informacyjnym 

bądu ”ro”ozycji: 
a) tereny zagrowone zalaniem, 
b) na”owietrzne linie energetyczne `redniego 

na”ięcia wraz ze strefą o szeroko`ci 8 m w obu 
kierunkach od osi linii; 

3) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 

a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Podstawowe ”rzeznaczenia terenów: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczony symbolem MN; 

2) teren rolniczy, oznaczony symbolem R. 

3. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi gminnej ｦ 

ul. Bartosza. 

 

§ 32. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 7.1.MN: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu; 

3) wyznacza się nastę”ujące nie”rzekraczalne 
linie zabudowy: 

a) w odlegJo`ci 5 metrów od granicy obszaru  
i drogi gminnej ｦ ul. Bartosza, 

b) w odlegJo`ci 5 metrów od granicy obszaru  
i ”otoku BiaJa Woda, 

c) w odlegJo`ci 30 metrów od ”oJudniowo-

zachodniej granicy obszaru, 

d) ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 
rysunku planu; 

4) lokalizacja zabudowy w granicach strefy  

o szeroko`ci 8 m w obu kierunkach od osi linii 
energetycznej `redniego na”ięcia, której ”rzebieg 
”rzedstawia się na rysunku ”lanu, wymaga 
uzgodnienia z od”owiednim zarządcą sieci; 

5) minimalny wskaunik terenu biologicznie 

czynnego - 50%; 

6) ustala się zakaz realizacji budynków ”od-

piwniczonych; 

7) ustala się minimalny ”oziom ”osadzki ”arte-

ru budynków mieszkalnych na 1,5 m nad pozio-

mem terenu; 

8) maksymalna wysoko`ć budynku do oka”u: 
a) dla budynków mieszkalnych ｦ 5 m, 

b) dla budynków gos”odarczych i garawy  
        - 3 m; 

9) maksymalna wysoko`ć budynku do kaleni-

cy: 

a) dla budynków mieszkalnych ｦ 11 m, 

b) dla budynków gos”odarczych i garawy  
        - 6 m; 

10) geometria dachów: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
b) dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ 

dachy strome lub ”Jaskie; 
11) zasady ”odziaJu na dziaJki:  
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 2000 m2. 

2. Teren oznaczony symbolem 7.2.R 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ teren 

rolniczy; 

2) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kuba-

turowej. 

 

RozdziaJ X 

Ustalenia dla dziaJek nr 609ł7, 609ł8 i czę`ci 
dziaJki nr 609ł6 

 

§ 33.1. Na rysunku nr 8 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne. 
1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 
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a) granica obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów; 

2) oznaczenie o charakterze informacyjnym - 

tereny zagrowone zalaniem; 
3) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej; 

4) podstawowe przeznaczenia terenów: 
a) teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczony symbolem MW, 

b) teren zabudowy usJugowej oznaczony sym-

bolem U, 

c) teren drogi dojazdowej, oznaczony symbo-

lem KDD, 

d) teren infrastruktury technicznej - energetyki, 

oznaczony symbolem E; 

5) ustala się dostę” obszaru do drogi ”ublicz-

nej z drogi powiatowej - ul. Robotniczej oraz drogi 

gminnej, zlokalizowanej ”rzy ”óJnocno - wschod-

niej granicy obszaru; 

6) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru  
z drogi gminnej zlokalizowanej ”rzy ”óJnocno-

wschodniej granicy obszaru oraz z drogi, ozna-

czonej na rysunku planu symbolem 8.3.KDD. 

 

§ 34. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 8.1.MW: 

1) ustala się nastę”ujące ”rzeznaczenia terenu; 
2) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

3) dopuszczalne przeznaczenie terenu ｦ usJugi 
nieuciąwliwe, zrealizowane jako wbudowane  
w budynki mieszkalne; 

4) ustala się zasady ksztaJtowania zabudowy  
i zagospodarowania terenu; 

5) wyznacza się nastę”ujące nie”rzekraczalne 
linie zabudowy: 

a) w odlegJo`ci 14 metrów od granicy terenu  
i drogi, oznaczonej symbolem 1KDD, 

b) w odlegJo`ci 25 metrów od granicy terenu  
i drogi krajowej ｦ ul. Robotniczej, 

c) w odlegJo`ci 10 metrów od ”óJnocno - za-

chodniej granicy terenu, 

d) w odlegJo`ci 17,5 metra od ”óJnocno - 

wschodniej granicy terenu, 

e) ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 
rysunku planu; 

6) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 25%; 

7) ustala się wysoko`ć budynków do oka”u: 
a) dla budynków mieszkalnych - od 6,5 do 7,5 m, 

b) dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ nie 

więcej niw 3 m; 
8) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy: 
a) dla budynków mieszkalnych ｦ 13 m, 

b) dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ 6 m; 

9) geometria dachów: 
a) dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°,  
b) dla budynków gos”odarczych, garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie; 
10) nie ustala się zasad ”odziaJu na dziaJki. 
2. Teren oznaczony symbolem 8.2.U: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ usJugi 
nieuciąwliwe; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) ustala się wyznacza się nastę”ujące nie-

przekraczalne linie zabudowy: 

- w odlegJo`ci 5 metrów od granicy terenu  
i drogi, oznaczonej symbolem 1KDD, 

- w odlegJo`ci 25 metrów od granicy terenu  
i drogi krajowej ｦ ul. Robotniczej, 

- w odlegJo`ci 10 metrów od ”óJnocno-

zachodniej granicy terenu, 

- ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 
rysunku planu, 

b) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 25%, 

c) ustala się maksymalny wskaunik zabudowy 
- 50%, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 
- dla budynków usJugowych ｦ 6 m, 

- dla budynków gos”odarczych, magazyno-

wych i garawy - 3 m, 

e) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy: 
- dla budynków usJugowych ｦ 12 m, 

- dla budynków gos”odarczych, magazyno-

wych i garawy - 6 m, 

f) geometria dachów: 
- dla budynków usJugowych - dachy strome  

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych, magazyno-

wych i garawy ｦ dachy strome lub ”Jaskie, 
g) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
3. Teren oznaczony symbolem 8.3.KDD: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - droga 

publiczna dojazdowa; 

2) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 

                                                          ｦ 10 m; 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
4. Teren oznaczony symbolem 8.4.E: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - infra-

struktura techniczna - energetyka (stacja trans-

formatorowa); 

2) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu,  
w przypadku braku potrzeby realizacji stacji trans-

formatorowej na zabudowę mieszkaniową jedno-

rodzinną i usJugową; 
3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
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RozdziaJ XI 
Ustalenia dla dziaJek nr 643, 644, 645, 

646/13 

 

§ 35.1. Na rysunku nr 9 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 
1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwator-

skiej, 

e) numery terenów i symbole ”odstawowego 

”rzeznaczenia terenów; 
2) oznaczenia o charakterze informacyjnym 

bądu ”ro”ozycji: 
a) ”ro”ozycja ”odziaJu na dziaJki budowlane, 
b) na”owietrzne linie energetyczne `redniego 

na”ięcia wraz ze strefą o szeroko`ci 8 m w obu 
kierunkach od osi linii; 

3) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rze-

znaczenia terenów: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oznaczone symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej, oznaczone symbolem MW; 

3) teren wód `ródlądowych ”Jynących ozna-

czony symbolem WS; 

4) teren drogi publicznej dojazdowej o przekro-

ju pieszo-jezdnym oznaczony symbolem KDP; 

5) tereny komunikacji pieszej oznaczone sym-

bolem KP. 

3. Ustala się dostę” obszaru do drogi ”ublicz-

nej ｦ z drogi powiatowej - ul. Ko`ciuszki. 
4. Ustala się obsJugę komunikacyjną terenów 

oznaczonych symbolami 9.1.MN i 9.2.MN z drogi 

”owiatowej ”o”rzez drogi wewnętrzne. 
5. Ustala się obsJugę komunikacyjną ”ozosta-

Jych terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę  
z drogi, oznaczonej na rysunku symbolem 

9.8.KDP. 

 

§ 36. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 9.1.MN: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna, teren stanowi 

”oszerzenie istniejącego terenu zabudowy miesz-

kaniowej jednorodzinnej; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabu-

dowy w odlegJo`ci 5 metrów od linii rozgranicza-

jącej teren i teren, oznaczony symbolem 9.9.KP, 
”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na rysun-

ku planie, 

b) nie do”uszcza się lokalizacji budynków 
mieszkalnych, 

c) do”uszcza się budowę budynków gos”o-

darczych i garawy, 
d) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u 

             ｦ 3 m, 

e) maksymalna wysoko`ć budynków do kale-

nicy - 6 m, 

f) geometria dachów budynków ｦ dachy stro-

me lub ”Jaskie, 
g) ze względu na ”oJowenie terenu w granicach 

strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w z §14 uchwaJy; 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu terenu na dziaJki. 
2. Teren oznaczony symbolem 9.2.MN: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabu-

dowy w odlegJo`ci 5 metrów od linii rozgranicza-

jącej teren i teren, oznaczony symbolem 9.9.KP, 
”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na rysun-

ku planu, 

b) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 40%, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do oka-

pu: 

- dla budynków mieszkalnych ｦ 5 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków do kale-

nicy: 

- dla budynków mieszkalnych ｦ 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

e) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie, 
f) ze względu na ”oJowenie terenu w granicach 

strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w z §14 uchwaJy; 

3) zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2, 

b) minimalna szeroko`ć drogi wewnętrznej  
          - 5.0 m. 

3. Tereny oznaczone symbolami 9.3.MN, 

9.4.MN: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu; 

a) wyznacza się nastę”ujące nie”rzekraczalne 
linie zabudowy: 
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- w odlegJo`ci 5 metrów od granicy terenów  
i komunikacji pieszej, oznaczonych symbolem 

9.9.KP i 9.10.KP, 

- w odlegJo`ci 5 ｦ 12 metrów od granicy tere-

nów i drogi, oznaczonej symbolem 9.8.KDP, 
- ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 

rysunku planu, 

b) lokalizacja zabudowy w granicach strefy  

o szeroko`ci 8 m w obu kierunkach od osi linii 
energetycznej `redniego na”ięcia, której ”rzebieg 
przedstawia sie na rysunku planu, wymaga 

uzgodnienia z od”owiednim zarządcą sieci, 
c) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 50%, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 
- dla budynków mieszkalnych ｦ 5 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 

e) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy 

- dla budynków mieszkalnych ｦ 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

f) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie, 
g) ze względu na ”oJowenie terenu w granicach 

strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w z §14 uchwaJy; 

3) zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 900 m2. 

4. Tereny oznaczone symbolami 9.5.MW, 

9.6.MW: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa wielorodzinna; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagospo-

darowania terenu; 

a) nie”rzekraczalna linia zabudowy w odlegJo-

`ci 5 metrów od granicy terenów i komunikacji 
pieszej, oznaczonych symbolem 9.9.KP  

i 9.10.KP, przebieg linii zabudowy przedstawia 

się na rysunku ”lanu, 
b) nie do”uszcza się lokalizacji budynków 

mieszkalnych, 

c) do”uszcza się lokalizację garawy i budynków 
gospodarczych, 

d) maksymalna wysoko`ć wszystkich budyn-

ków do oka”u ｦ 3 m, 

e) maksymalna wysoko`ć wszystkich budyn-

ków do kalenicy ｦ 6 m, 

f) geometria dachów wszystkich budynków - 

dachy strome lub ”Jaskie, 
g) ze względu na ”oJowenie terenu w granicach 

strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w z §14 uchwaJy, 

h) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
5. Teren oznaczony symbolem 9.7.WS: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren 

wód `ródlądowych ”Jynących; 
 

2) ciek nalewy ”oddać ”rocesowi renaturalizacji 
z zastosowaniem ukJadów i konstrukcji biotech-

nicznych; 

3) nie do”uszcza się lokalizacji zabudowy ku-

baturowej, za wyjątkiem urządzeL wodnych. 
6. Teren oznaczony symbolem 9.8.KDP: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - droga 

publiczna dojazdowa o przekroju pieszo - jezd-

nym; 

2) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 

                                                         - 8 m; 

3) droga zakoLczona ”lacem do zawracania  

o wymiarach 12 x 12 m; 

4) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
7. Tereny oznaczone symbolami 9.9.KP  

i 9.10.KP: 

1) ”odstawowe ”rzeznaczenie terenów ｦ tere-

ny komunikacji pieszej; 

2) do”uszczalne ”rzeznaczenie terenów - drogi 

transportu rolnego; 

3) szeroko`ć terenu - 5 m w liniach rozgrani-

czających; 
4) nie do”uszcza się ”odziaJu terenu na dziaJki. 
 

RozdziaJ XII 
Ustalenia dla dziaJki Nr 680ł1 

 

§ 37.1. Na rysunku nr 10 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne. 
1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem, 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) granica strefy ｭBｬ ochrony konserwator-

skiej, 

e) numery terenów i symbole ”odstawowego 
przeznaczenia terenów,  

f) oznaczenia o charakterze informacyjnym 

bądu ”ro”ozycji ｦ tereny zagrowone zalaniem; 
2) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej; 

3) ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rze-

znaczenia terenów: 
a) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oznaczony symbolem MN, 

b) teren drogi publicznej, zbiorczej oznaczony 

symbolem KDZ; 

4) ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi ”owiatowej 
ｦ ul. Ignacego DaszyLskiego. 

 

§ 38. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 
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1. Teren oznaczony symbolem 10.1.MN: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) dopuszczalne przeznaczenie terenu -

zabudowa zagrodowa; 

3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu; 

a) nie”rzekraczalna linia zabudowy w odlegJo-

`ci 5 metrów od linii rozgraniczającej teren i te-

ren, oznaczony symbolem 10.2.KDZ, przebieg 

linii zabudowy ”rzedstawia się na rysunku ”lanu, 
b) na terenie zalewowym ustala się zakaz re-

alizacji budynków ”od”iwniczonych, 
c) na terenie zalewowym ustala się minimalny 

poziom posadzki parteru budynków mieszkalnych 
na 1,5 m nad poziomem terenu, 

d) minimalny wskaunik terenu biologicznie 
czynnego - 40%, 

e) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 
- dla budynków mieszkalnych ｦ 5 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 

f) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy, 
- dla budynków mieszkalnych ｦ 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

g) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie, 

h) ze względu na ”oJowenie terenu w granicach 
strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w z §14 uchwaJy; 

4) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki bu-

dowlane. 

2. Teren oznaczony symbolem 10.2.KDZ, 

5) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ posze-

rzenie drogi publicznej, zbiorczej - ulicy DaszyL-
skiego. 

 

RozdziaJ XIII 
Ustalenia dla dziaJek nr 701ł3, 701ł4, 701ł5, 

701/8, 701/9, 701/10, 701/11, 701/12 

 

§ 39.1. Na rysunku nr 11 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 
1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem, stanowią-
ca jednocze`nie linię rozgraniczającą tereny  
o równym ”rzeznaczeniu, 

b) obowiązujące linie zabudowy, 
c) granice strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej, 
d) numery terenów i symbole podstawowego 

”rzeznaczenia terenów; 
2) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej; 

3) ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenia tere-

nu - teren zabudowy usJugowej i mieszkaniowej 
wielorodzinnej oznaczony symbolem U/MW; 

4) ustala się dostę” obszaru do drogi ”ublicz-

nej z drogi powiatowej ｦ ul. Ignacego DaszyL-
skiego; 

5) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru  

z drogi powiatowej ｦ ul. Ignacego DaszyLskiego 
”o”rzez drogę wewnętrzną. 

 

§ 40.1. Ustalenia dla terenu oznaczonego 

symbolem 11.1.U/MW: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ usJugi 
nieuciąwliwe, zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna; 

2) do”uszcza się takwe realizację funkcji usJu-

gowej jako wbudowanej w budynki mieszkalne  

i realizację funkcji mieszkalnej jako wbudowanej 
w budynki usJugowe; 

3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu; 

a) wyznacza się obowiązujące linie zabudowy 
na granicy obszaru i ul. DaszyLskiego oraz na 
”oJudniowej granicy terenu, ”rzebieg linii zabu-

dowy ”rzedstawia się na rysunku ”lanu, 
b) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 25%, 

c) ustala się maksymalny wskaunik zabudowy 

                                                            - 50%, 

d) ze względu na ”oJowenie terenu w granicach 
strefy ｭBｬ ochrony konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w z §14 uchwaJy; 

4) nie ustala się zasad ”odziaJu na dziaJki. 
 

RozdziaJ XIV 

Ustalenia dla dziaJki nr 879/1 

 

§ 41.1. Na rysunku nr 12 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) obszaru objętego ”lanem; 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) numery terenów i symbole podstawowego 

”rzeznaczenia terenów;  

2) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rze-

znaczenia terenów: 
1) teren rolniczy oznaczony symbolem R; 

2) teren drogi publicznej dojazdowej o przekro-

ju pieszo-jezdnym, oznaczony symbolem KDP. 
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3. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi gminnej 

”rzebiegającej ”rzy ”oJudniowej granicy obszaru 
oraz z drogi, oznaczonej symbolem KDP. 

 

§ 42. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 12.1.R:  

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren 

rolniczy, 

a) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kuba-

turowej. 

2. Teren oznaczony symbolem 12.2.KDP:  

1) podstawowe przeznaczenie terenu - droga 

publiczna dojazdowa o przekroju pieszo-jezdnym 

a) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 

                                                             - 5 m, 

b) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy kuba-

turowej. 

 

RozdziaJ XV 

Ustalenia dla dziaJek nr 919ł4, 919ł6 

 

§ 43.1. Na rysunku nr 13 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem; 
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów; 

2) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 

a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenia tere-

nów: 

1) teren zabudowy usJugowej oznaczony sym-

bolem U; 

2) teren drogi publicznej dojazdowej oznaczo-

ny symbolem KDD. 

3. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi gminnej -  

ul. Spacerowej. 

 

§ 44. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 13.1.U: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ usJugi 
nieuciąwliwe i inne usJugi; 

2) dopuszczalne przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

 

a) nie”rzekraczalna linia zabudowy w odlegJo-

`ci 10 metrów od wschodniej granicy terenu, 
”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na rysun-

ku planu, 

b) minimalny wskaunik terenu biologicznie 
czynnego: 

- dla zabudowy usJugowej - 25%,  

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

                                                       - 40%,  

c) maksymalny wskaunik zabudowy: 
- dla zabudowy usJugowej - 50%, 

- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

                                                       - 25%,  

d) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 
- dla budynków usJugowych, usJugowo-

mieszkalnych i mieszkalnych ｦ 5 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 

e) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy 

- dla budynków usJugowych, usJugowo -

mieszkalnych i mieszkalnych ｦ 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

f) geometria dachów: 
- dla budynków usJugowych, usJugowo -

mieszkalnych i mieszkalnych - dachy strome  

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie, 
g) zaleca się lokalizację budynków mieszkal-

nych ”oza granicami orientacyjnej uciąwliwo`ci 
ulicy JagielloLskiej. Obowiązek za”ewnienia wa-

runków `rodowiska od”owiednich dla zabudowy 
mieszkaniowej ”oJowonej w granicach niekorzyst-

nego oddziaJywania ulicy s”oczywa na inwesto-

rze; w szczególno`ci dotyczy to stosowania od-

”owiednich materiaJów budowlanych, zieleni izo-

lacyjnej na dziaJce, stosowania ogrodzeL masyw-

nych, 

h) zasady ”odziaJu na dziaJki, 
- minimalna ”owierzchnia dziaJki:  
  - dla zabudowy usJugowej - 500 m2, 

  - dla zabudowy mieszkaniowej - 900 m2, 

i) minimalna szeroko`ć drogi wewnętrznej - 8 m. 

2. Teren oznaczony symbolem 13.2. KDD: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ posze-

rzenie drogi publicznej dojazdowej ｦ ul. Spacerowej; 

2) dopuszczalne przeznaczenie terenu - teren 

zieleni urządzonej; 
3) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 

ｦ jak na rysunku planu; 

4) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
 

RozdziaJ XVI 
Ustalenia dla dziaJki nr 992ł7 

 

§ 45.1. Na rysunku nr 14 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 
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a) granica obszaru objętego ”lanem, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) numery terenów i symbole ”odstawowego 

”rzeznaczenia terenów; 

2) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się nastę”ujące podstawowe prze-

znaczenia terenów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i usJugowej, oznaczony symbolem MN/U, 
2) teren usJug, oznaczony symbolem U; 

3) tereny drogi publicznej zbiorczej, oznaczone 

symbolem KDZ; 

4) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczo-

ny symbolem KDD. 

3. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi gminnej ｦ 

ul. BolesJawa Chrobrego oraz drogi ”rzebiegającej 
wzdJuw zachodniej granicy obszaru. 

 

§ 46. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 14.1.MN/U: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i usJugi nieuciąwliwe; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nastę”ujące nie”rzekraczalne 
linie zabudowy: 

- w odlegJo`ci 5 metrów od granicy terenu  
i drogi, oznaczonej symbolem 14.4.KDZ, 

- w odlegJo`ci 5 metrów od zachodniej granicy 
terenu,  

- w odlegJo`ci 5 metrów od granicy terenu  
i drogi, oznaczonej symbolem 14.5.KDD, 

- ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 
rysunku planu, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 

- dla budynków mieszkalnych i usJugowych - 6 m,  

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy 

- dla budynków mieszkalnych i usJugowych 

                                                       - 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

d) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych i usJugowych - 

dachy strome o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°,  
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie; 

3) zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki: 
- dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i zabudowy mieszkaniowo-usJugowej ｦ 900 m2,  

- dla zabudowy usJugowej - 500 m2, 

b) na rysunku ”rzedstawia się ”ro”ozycję ”o-

dziaJu na dziaJki budowlane. 
2. Teren oznaczony symbolem 14.2.U: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ usJugi 
nieuciąwliwe: 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nastę”ujące nie”rzekraczalne 

linie zabudowy: 

- w odlegJo`ci 5 metrów od granicy terenu  
i drogi, oznaczonej symbolem 14.3.KDZ, 

- w odlegJo`ci 5 metrów od zachodniej granicy 
terenu, 

- ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 
rysunku planu, 

b) maksymalna wysoko`ć budynków do okapu: 

- dla budynków usJugowych - 6 m,  

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy: 
- dla budynków usJugowych - 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

d) geometria dachów: 
- dla budynków usJugowych - dachy strome  

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°,  
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie; 

3) zasady ”odziaJu na dziaJki: 
a) minimalna ”owierzchnia dziaJki - 500 m2. 

3. Tereny oznaczone symbolami 14.3.KDZ  

i 14.4.KDZ: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - tereny 

drogi publicznej, zbiorczej; 

2) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
ｦ jak na rysunku planu; 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
4. Teren oznaczony symbolem 14.5.KDD: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren 

poszerzenia drogi publicznej, dojazdowej - ulicy 

BolesJawa Chrobrego; 

2) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
ｦ jak na rysunku planu; 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
 

RozdziaJ XVII 
Ustalenia dla dziaJki nr 1181/6 

 

§ 47.1. Na rysunku nr 15 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalne linie zabudowy, 

d) numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów; 

2) ”ozostaJe oznaczenia graficzne: 
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a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 

i liniowej. 

2. Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rze-

znaczenia terenów: 

1) teren obiektów ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów oraz usJug, oznaczony symbolem 
P/U; 

2) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczo-

ny symbolem KDD;  

3) ustala się dostę” obszaru do drogi publicz-

nej z drogi powiatowej ｦ ul. JagielloLskiej oraz  
z drogi gminnej ｦ dziaJki nr 1181/8; 

4) ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru  
z drogi powiatowej ｦ ul. JagielloLskiej ”o”rzez 
drogę wewnętrzną oraz z drogi gminnej ｦ dziaJki 
nr 1181/8. 

 

§ 48. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 15.1.P/U: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - obiekty 

”rodukcyjne, skJady i magazyny oraz usJugi nie-

uciąwliwe i inne usJugi; 
2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu:  

a) do”uszcza się lokalizację ”rzedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla 
których mowe być wymagane s”orządzenie ra”or-

tu oddziaJywania na `rodowisko, 
b) wyklucza się lokalizację zakJadów przemy-

sJowych o wodochJonnym, bezzwrotnym ”rocesie 
”rodukcji oraz zakJadów ”rzemysJowych wytwa-

rzających uciąwliwe `cieki (szczególnie zakJadów 
chemicznych), 

c) lokalizacja nowych lub rozbudowa istnieją-
cych ”rzedsięwzięć uzalewniona jest od wybudo-

wania ”eJnych urządzeL do oczyszczania `cieków 
wedJug norm wymaganych dla I klasy czysto`ci 
wód.  

d) wyznacza się nastę”ujące nie”rzekraczalne 
linie zabudowy: 

- w odlegJo`ci 5 metrów od granicy terenu  
i drogi powiatowej ｦ ul. JagielloLskiej, 

- w odlegJo`ci 4 metrów od granicy terenu  

i drogi oznaczonej symbolem 15.2.KDD, 

- ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 
rysunku planu, 

e) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 15%,  

f) maksymalna wysoko`ć wszystkich budyn-

ków do kalenicy - 12 m, 

g) maksymalna wysoko`ć budowli i urządzeL 
budowlanych - 30 m, 

h) do”uszcza się budowę ogrodzeL ”eJnych  
i o wysoko`ci do 2 m; 

3) zasady ”odziaJu na dziaJki:  

a) minimalna ”owierzchnia dziaJek - 2000 m2, 

b) minimalna szeroko`ć dróg wewnętrznych  
                                                           - 10 m. 

2. Teren 15.2.KDD: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - posze-

rzenie drogi publicznej dojazdowej; 

2) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
ｦ jak na rysunku planu; 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
 

RozdziaJ XVIII 
Ustalenia dla dziaJki nr 1195 

 

§ 49.1. Na rysunku nr 16 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem,  
b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

c) nieprzekraczalna linia zabudowy,  

d) numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów; 

2) pozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 
Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się nastę”ujące ”odstawowe ”rze-

znaczenia terenów: 
1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oznaczony symbolem MN; 

2) teren infrastruktury technicznej ｦ kanaliza-

cji, oznaczony symbolem K. 

3. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej i ob-

sJugę komunikacyjną obszaru z drogi gminnej ｦ 

ul. Marii Konopnickiej. 

 

§ 50. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Tereny oznaczone symbolami 16.1.MN  

i 16.2.MN: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - zabu-

dowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) do”uszcza się ”rzeznaczenie terenu na ”o-

większenie ”owierzchni sąsiednich dziaJek zabu-

dowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nie”rzekraczalną linię zabu-

dowy w odlegJo`ci 5 metrów od granicy terenów 
i drogi gminnej ｦ ul. Konopnickiej, przebieg linii 

zabudowy ”rzedstawia się na rysunku ”lanu, 

b) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 40%, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 
- dla budynków mieszkalnych ｦ 5 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 
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d) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy 

- dla budynków mieszkalnych ｦ 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

e) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie, 
f) przez teren oznaczony symbolem 16.1.MN 

”rzebiega kablowa linia energetyczna `redniego 
na”ięcia 15kV. Lokalizacja zabudowy w sąsiedz-

twie linii powinna s”eJniać wymogi ”rze”isów 
odrębnych. 

2. Teren 16.3.K: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu ｦ teren 

infrastruktury technicznej ｦ kanalizacji; 

2) szeroko`ć terenu w liniach rozgraniczają-
cych ｦ jak na rysunku planu; 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
 

RozdziaJ XIX 

Ustalenia dla dziaJki nr 1216/1 

 

§ 51.1. Na rysunku nr 17 w”rowadza się na-

stę”ujące oznaczenia graficzne: 

1) oznaczenia będące obowiązującymi ustale-

niami planu: 

a) granica obszaru objętego ”lanem, 

b) linie rozgraniczające tereny o równym ”rze-

znaczeniu, 

- nieprzekraczalne linie zabudowy,  

- numery terenów i symbole ”odstawowego 
”rzeznaczenia terenów,  

c) ustalony ”odziaJ na dziaJki budowlane; 

2) pozostaJe oznaczenia graficzne: 
a) wyrys ze ｭStudium uwarunkowaL i kierun-

ków zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy 

Paczkówｬ, skala 1:25 000, 

b) okre`lenie skali rysunku w formie liczbowej 
i liniowej. 

2. Ustala się ”odstawowe ”rzeznaczenia tere-

nów: 

1) teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej, oznaczony symbolem MN; 

2) teren drogi publicznej dojazdowej o przekro-

ju pieszo-jezdnym, oznaczony symbolem KDP. 

3. Ustala się dostę” do drogi ”ublicznej ｦ  

z dróg ”ublicznych ｦ ul. Kochanowskiego oraz 

drogi gminnej ｦ dziaJki nr 1255. 

4. Ustala się obsJugę komunikacyjną obszaru  
z wywej wymienionych dróg oraz z drogi, ozna-

czonej na rysunku symbolem 17.1.KDP. 

 

§ 52. Ustalenia dla ”oszczególnych terenów, 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi. 

1. Teren oznaczony symbolem 17.1. MN: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ozna-

czony symbolem MN; 

2) zasady ksztaJtowania zabudowy i zagos”o-

darowania terenu: 

a) wyznacza się nastę”ujące nie”rzekraczalne 
linie zabudowy: 

- w odlegJo`ci 3 ｦ 8 metrów od granicy terenu 
i drogi gminnej ｦ dziaJki nr 1255, 

- w odlegJo`ci 6 metrów od granicy terenu  

i ul. Kochanowskiego, 

- w odlegJo`ci 4 metrów od linii rozgraniczają-
cej teren i teren oznaczony symbolem 17.2.KDP, 

- ”rzebieg linii zabudowy ”rzedstawia się na 
rysunku planu, 

b) ustala się minimalny wskaunik terenu biolo-

gicznie czynnego - 40%, 

c) maksymalna wysoko`ć budynków do oka”u: 
- dla budynków mieszkalnych ｦ 5 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 3 m, 

d) maksymalna wysoko`ć budynków do kalenicy 

- dla budynków mieszkalnych ｦ 11 m, 

- dla budynków gos”odarczych i garawy - 6 m, 

e) geometria dachów: 
- dla budynków mieszkalnych - dachy strome 

o nachyleniu ”oJaci 38 - 50°, 
- dla budynków gos”odarczych i garawy ｦ da-

chy strome lub ”Jaskie; 

3) ustala się ”odziaJ na cztery dziaJki budowlane. 
2. Teren oznaczony symbolem 17.2.KDP: 

1) podstawowe przeznaczenie terenu - teren 

drogi publicznej dojazdowej o przekroju pieszo-

jezdnym; 

2) szeroko`ć drogi w liniach rozgraniczających 
ｦ zgodnie z rysunkiem planu; 

3) nie do”uszcza się ”odziaJu na dziaJki. 
 

RozdziaJ XX 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 53. Ustala się jednorazową o”Jatę z tytuJu 
wzrostu warto`ci terenu, okre`loną w art. 36  

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym w wysoko`ci 30 % dla terenów 
”rojektowanych do zainwestowania z wyJącze-

niem terenów ”ublicznych. 
 

§ 54. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Gminy Paczków. 
 

§ 55. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa O”olskiego i wchodzi  
w wycie ”o u”Jywie 30 dni od ogJoszenia. 

 

Przewodniczący  
Rady Miejskiej 

WacJaw Ćwik 
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ZaJącznik nr 18 

do uchwaJy Nr XXXVIII/277/09 

Rady Miejskiej w Paczkowie 

z dnia 29 ”audziernika 2009 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

zgJoszonych do projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

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

z ”óun. zm.), Rada Miejska w Paczkowie uchwa-

la, co nastę”uje: 
 

§ 1. W ustawowym terminie, to jest do dnia 

2 ”audziernika 2009 r. do ”rojektu miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obejmu-

jącego dziaJki nr ewd. 330, 389/3, 455, 456, 

457, 458, 459, 460, 461, 462, 464, 535/5, 

554, 567, 568, 584, 609/6 cz., 609/7, 609/8, 

614/5, 643, 644, 645, 646/13, 680/1, 701/3, 

701/4, 701/5, 701/8, 701/9, 701/10, 701/11, 

701/12, 879/1, 919/4, 919/6, 992/7, 1181/6, 

1195, 1216/1, ”oJowone w Paczkowie, w”JynęJa 
jedna uwaga, która zostaJa w caJo`ci uwzględ-

niona przez Burmistrza Paczkowa. 

 

§ 2. Ze względu na brak nieuwzględnionych 
uwag nie rozstrzyga się w s”rawie ich roz”atrzenia. 

ZaJącznik nr 19 

do uchwaJy Nr XXXVIII/277/09 

Rady Miejskiej w Paczkowie 

z dnia 29 ”audziernika 2009 r. 
 

Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Paczkowie  
o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finan-

sach publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  

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

ze zm.) i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 111 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15, poz. 148), 

Rada Miejska w Paczkowie rozstrzyga, co nastę-
puje: 

 

§ 1. W miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
”rzestrzennego obejmującym dziaJki nr ewd. 
330, 389/3, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 

461, 462, 464, 535/5, 554, 567, 568, 584, 

609/6cz., 609/7, 609/8, 614/5, 643, 644, 645, 

646/13, 680/1, 701/3, 701/4, 701/5, 701/8, 

701/9, 701/10, 701/11, 701/12, 879/1, 919/4, 

919/6, 992/7, 1181/6, 1195, 1216/1, ”oJowone 

w Paczkowie za”isane są nastę”ujące inwestycje 

z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy: 

1. Budowa dróg ”ublicznych. 
2. Budowa terenów komunikacji ”ieszej. 
3. Zagospodarowanie terenu zieleni urządzonej. 
4. Rozbudowa sieci wodociągowej. 
5. Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej. 

6. Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej. 

 

§ 2. Powywsze inwestycje z zakresu infra-

struktury technicznej zostaną wykonane zgodnie 
z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym Gminy 

Paczków na lata 2007 ｦ 2013. 

 

§ 3. Finansowanie inwestycji będzie zgodne  
z przepisami o finansach ”ublicznych, `rodki na 
realizację inwestycji będą ”ochodzić z budwetu 
gminy oraz dotacji. 

 

 

 


