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UCHWAIA NR XIłńŃńł2Ńńń 

RADY GMINY CZARNA (powŁ JaLcuc—i) 
 z dnia 20 sierpnia 2011 r. 

  
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

w miejscowo`ci Pogwizdów w re–onie poto—u Pogwizdów—a, Gmina Czarna 

 
ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 pkt 5  

i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (te—st –ednŁ ŚzŁUŁ z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

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

Nr 80, poz. 717 ze zm.), po stwierdzeniu zgodno`ci 
z ustaleniami Studium Uwarun—owaL i Kierun—ów 
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarna, 

uchwalonego uchwaJą Rady Gminy w Czarnej  

Nr XXIII/216/2001 z dnia 4 grudnia 2001 r. ze zm. 

Rada Gminy Czarna uchwala, co nastę”u–e: 

RozdziaJ I 

PRźśPISŹ OGÓLNś 

§ 1. 1Ł Uchwala się Mie–scowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego w mie–scowo`ci 
Pogwizdów w re–onie ”oto—u Pogwizdówka, Gmina 

Czarna, zwany dale– ｭ”lanemｬŁ 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 

1) rysunek planu w s—ali 1:1000, będący 
integralną czę`cią uchwaJy, obowiązu–ący 
w zakresie okre`lonym legendą, stanowiący 
zaJączni— nr 1 do uchwaJy; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, 

stanowiące zaJączni— nr 2 do uchwaJyŁ 

§ 2. Plan obejmuje obszar o ”owierzchni o—oJo 
40 ha, w miejscowo`ci Pogwizdów w rejonie potoku 

Pogwizdów—a, ”o zachodnie– stronie drogi 
wo–ewódz—ie–, o—re`lony granicami na zaJączni—u 
graficznym do niniejszej uchwaJyŁ 

§ 3. Ile—roć w uchwale jest mowa o: 

1) linii rozgranicza–ące– ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linię wyznacza–ącą granice terenów o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

2) linii ”odziaJu wewnętrznego ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć linię wyznacza–ącą tereny o równych 
zasadach zagospodarowania w ramach tego 

samego przeznaczenia; 

3) linii zabudowy nieprzekraczalnej ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć linię, ”oza —tórą za—azu–e się 
lokalizowania zabudowy; 

4) miejscach postojowych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wydzielone ”ar—ingi 
wielostanowiskowe, a ta—we garawe naziemne 
oraz grupy miejsc parkingowych wzdJuw ulic; 

5) ”owierzchni uwyt—owe– ”odstawowe– ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć ”owierzchnię ”rzeznaczoną 
do zaspokojenia podstawowych potrzeb 

wyni—a–ących z fun—c–i obie—tów budowlanych, 
lub –ego wydzielone– czę`ci, na wszyst—ich 
kondygnacjach; 

6) przeznaczeniu terenu ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć fun—c–ę terenu, a ta—we s”osób 
zagospodarowania tego terenu; 

7) ws—auni—u mie–sc ”osto–owych dla usJug ｦ 

nalewy ”rzez to rozumieć liczbę mie–sc 
”osto–owych o—re`loną dla ”oszczególnych 
rodza–ów usJug, w dostosowaniu do 

przewidywanego generowanego przez nie 

ruchu, w stosun—u do ”owierzchni uwyt—owej 

”odstawowe– tych usJug, wyrawoną w ”oniwsze– 
tabeli. 
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Rodza– usJug 

Liczba mie–sc posto–owych dla —lientów 
do powierzchni uwyt—owej podstawowej 

budynku 

Liczba miejsc postojowych dla obsJugi i dostaw 

do powierzchni uwyt—owej podstawowej 

budynku 

ŚziaJalno`ć 
produkcyjna Funkcja 

magazynowa 

1 mie–sce na —awde 80m2 powierzchni  

 1 mie–sce na —awde 200 m2 

powierzchni 

1 mie–sce na —awde 200 m2 powierzchni  

 1 mie–sce na —awde 200 m2 powierzchni 

UsJugi handlu 
spowywcze artŁ 
”rzemysJowe inne 

1 mie–sce na —awde 30 m2 powierzchni  

 1 mie–sce na —awde 60 m2 powierzchni 

1 mie–sce na —awde 200 m2powierzchni  

 1 mie–sce na —awde 200 m2 powierzchni 

UsJugi gastronomii 1 mie–sce na —awde 30 m2 powierzchni 1 mie–sce na —awde 200 m2 powierzchni 

UsJugi serwisowo-

naprawcze 
1 mie–sce na —awde 100 m2 powierzchni 1 mie–sce na —awde 200 m2 powierzchni 

UsJugi - 
administracyjne  

 - biurowe  

 - bankowe  

 - pocztowe  

 - inne 

1 mie–sce na —awde 100 m2 powierzchni 1 mie–sce na —awde 50 m2 powierzchni 

 

 

przy czym, w ”rzy”ad—u wielofun—cy–no`ci 
obie—tów lub lo—alu nalewy ”rzy–ąć na–wywszą liczbę 
mie–sc ”osto–owych, o—re`loną dla –edne– z funkcji 

zna–du–ących się w danym obiekcie lub lokalu 

usJugowym. 

§ 4. 1. Ustala się: 

1) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 

4MN, 5MN, 6MN, o Jączne– ”owierzchni  
ok. 13,04 ha, pod zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną, wolnosto–ącą; 

2) ”rzeznaczenie terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 

4MN/U o Jączne– ”owierzchni 3,75 ha, ”od 
zabudowę miesz—aniową –ednorodzinną 
z do”uszczeniem usJug; 

3) przeznaczenie terenu oznaczonego na rysunku 

planu symbolem U o powierzchni 0,90 ha, pod 

zabudowę usJugową; 

4) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolami 1UP, 2UP, 3UP o Jączne– 
powierzchni o—Ł 1,78 ha, ”od usJugi ”ubliczne; 

5) przeznaczenie terenu, oznaczonych na rysunku 

planu symbolem P, o powierzchni ok. 1,95 ha, 

pod produkc–ę, s—Jady i magazyny; 

6) przeznaczenie terenu, oznaczonego na 

 rysunku planu symbolem US, o powierzchni 

o—Ł 2,97 ha, ”od usJugi s”ortu i rekreacji; 

7) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem ZP, o powierzchni ok. 0,55 ha, 

”od zieleL ”ubliczną, urządzoną; 

8) przeznaczenie terenu, oznaczonego na rysunku 

planu symbolem ZP/K, o powierzchni  

o—Ł 0,6 ha, ”od zieleL urządzoną i —omuni—ac–ę; 

9) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 

5ZN, 6ZN, 7ZN, 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN, 12ZN 

o Jączne– ”owierzchni ok. 4,34 ha, pod tereny 

zieleni nieurządzonej; 

10) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 

4WS, 5WS, 6WS, 7WS o Jączne– ”owierzchni 
o—Ł 2,9 ha, wody ”owierzchniowe `ródlądowe; 

11) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 1KDL, 2KDL, 

o Jączne– ”owierzchni ok. 3,65 ha, pod drogi 

lo—alne ”ubliczne oraz infrastru—turę 
techniczną; 

12) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 

4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD o Jączne– 
powierzchni ok. 2,45 ha, pod drogi publiczne 

do–azdowe oraz infrastru—turę techniczną; 

13) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1KX/KD, 2KX/KD, 

3KX/KD, 4KX/KD o Jączne– ”owierzchni o—Ł 
0,57 ha, ”od ciągi ”ieszo –ezdne oraz 
infrastru—turę techniczną; 

14) ”rzeznaczenie terenów, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1KDW, 2KDW, 

3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, o Jączne– 
”owierzchni o—Ł 0,55 ha, ”od wewnętrzne 
drogi dojazdowe oraz infrastrukturę technicznąŁ 

§ 5. 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony 

`rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu: 

1) za—azu–e się lo—alizowania ”rzedsięwzięć 
mogących zawsze znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, dla —tórych s”orządzony ra”ort 
oddziaJywania na `rodowis—o wy—awe 
przekroczenia norm dopuszczalnego 

oddziaJywania na `rodowis—o; 

2) ”rzedsięwzięcia nalewące do ”otenc–alnie 
mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o lo—alizowane na terenie ob–ętym 
”lanem nie ”owinny w”Jywać na ”ogorszenie 
stanu powietrza atmosferycznego; 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 152  - 12624 -  Poz. 2196 
 

3) ogrzewanie obie—tów indywidualne 
wykorzystu–ące nis—oemisy–ne uródJa energii 
cieplnej lub zastosowanie technologii spalania 

nie ”owodu–ące– zwiększenia emisji 

zanieczyszczeL; 

4) `cie—i —omunalne z terenu ob–ętego ”lanem 
od”rowadzić systemem —analizac–i sanitarne– do 
gminnej oczyszczalni `cie—ów; 

5) ustala się zasadę ”owierzchniowego 
odprowadzenia wód o”adowychŁ 

§ 6. 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
w zakresie komunikacji: 

1) obsJuga —omuni—acy–na terenów ”rzylegJych 
z istnie–ące– drogi ”ubliczne– ”owiatowe–: 2KŚL; 

2) a ta—we z istnie–ących: 

a) dróg publicznych lokalnych i dojazdowych 

oznaczonych symbolami: 1KDL, 5KDD, 6KDD, 

b) dróg ”ublicznych do–azdowych oznaczonych 
symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 7KDD, 

c) istnie–ącego ciągu ”ieszo-jezdnego oznaczonego 

symbolem 1KX/KD, 

d) ”ro–e—towanych ciągów ”ieszo jezdnych 

oznaczonych symbolami: 2KX/KD, 3KX/KD, 

4KX/KD. 

§ 7. 1Ł Przy zagos”odarowaniu terenów 
ob–ętych ”lanem do”uszcza się ”rowadzenie sieci 
infrastruktury techniczne– niezwiązanych z obsJugą 
terenów ob–ętych ”lanem, wyJącznie w przypadku, 

gdy nie ograniczy to mowliwo`ci ich zagos”odarowania 
zgodnie z ustaleniami planu. 

2Ł Ustala się zasady wy”osawenia 
w infrastru—turę techniczną na caJym obszarze 
objętym planem: 

1) do”uszcza się budowę nowych sieci 
infrastru—tury techniczne– oraz obie—tów 
i urządzeL im towarzyszących; 

2) do”uszcza się w ”rzy”ad—u —oliz–i istnie–ących 
sieci i urządzeL z planowanymi nowymi 

obie—tami ich ”rzebudowę w dostosowaniu do 

planowanego zagospodarowania. 

3Ł Ustala się nastę”u–ące zasady dotyczące 
realizacji infrastruktury technicznej: 

1) zaopatrzenie w wodę z gminnej sieci 

wodociągowe– zasilane– z u–ęcia wody 
w Pogwizdowie, zlokalizowanego poza 

granicami planu, poprzez rozbudowę sieci 
o `rednicach nie mnie–szych niw 110 mm; 

2) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych: 

a) ”rzewidu–e się od”rowadzenie `cie—ów 
komunalnych do gminnego systemu kanalizacji 

sanitarne– za—oLczonego oczyszczalnią `cie—ów 
w Czarnej, 

b) `cie—i —omunalne od”rowadzać ”o”rzez 
”ro–e—towane —anaJy sanitarne o `rednicach nie 
mniejszych niw Ø 160 mm do istnie–ących 
—anaJów sanitarnych usytuowanych wzdJuw 
wschodniej oraz zachodniej granicy planu, 

c) za—az budowy szamb dla nowych obie—tów; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych: 

a) ustala się zasadę ”owierzchniowego 
od”rowadzenia wód o”adowych z terenów 
zabudowy i wprowadzaniu ich do gruntu pod 

warun—iem nie naruszania stosun—ów wodnych 
na terenach sąsiednich, 

b) do”uszcza się od”rowadzenie wód o”adowych 
z dróg i ”laców utwardzonych ”o”rzez rowy 
odwadnia–ące, 

c) do”uszcza się budowę systemu —analizac–i 
deszczowej i od”rowadzenie wód opadowych 

”o ich oczyszczeniu do istnie–ącego cie—u 
wodnego; 

4) od”rowadzenie `cie—ów technologicznych ｦ 

”owsta–ących w wyni—u dziaJalno`ci usJugowe– 
rozwiązać indywidualnie, w s”osób nie 
”owodu–ący ”rzeni—ania ”onadnormatywnych 
zanieczyszczeL do wód i gruntów; 

5) gazownictwo - ”rzewidu–e się zasilanie w gaz 

ziemny GZ50 z istnie–ące– sieci gazowe– 
`redniego ci`nienia o `rednicach ŚN40 ｦ 

DN100, po jej rozbudowie o gazociągi 
`redniego ci`nienia o `rednicach nie mnie–szych 
niw ŚN40 usytuowanych w liniach 

rozgranicza–ących istnie–ących i projektowanych 

ciągów —omunikacyjnych; 

6) cie”Jownictwo - ”rzewidu–e się ogrzewanie 
budyn—ów indywidualne z zastosowaniem 

rozwiązaL technicznych i mediów grzewczych 
nie pogarszających stanu `rodowis—a 
naturalnego; 

7) zaopatrzenie w energię ele—tryczną: 

a) liniami elektroenergetycznymi podziemnymi, 

”rzy czym do”uszcza się wy—orzystanie 
istnie–ących linii nadziemnych, 

b) z elektroenergetycznej sieci poprzez jej 

rozbudowę, 

c) do”uszcza się mowliwo`ć —orzystania 
z indywidualnych uródeJ energii ele—tryczne–, 
pod warunkiem nie pogorszenia stanu 

`rodowis—a; 

8) `wiadczenie usJug tele—omuni—acy–nych: 

a) sieci tele—omuni—acy–ne wy—onywać –a—o 
podziemne, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących 
napowietrznych linii telekomunikacyjnych 

z mowliwo`cią s—ablowania oraz zmiany trasy; 
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9) gromadzenie od”adów —omunalnych ｦ 

w pojemnikach zlokalizowanych w granicach 

wJasnych dziaJe— z obowiąz—iem ich o”równiania 
na zasadach obowiązu–ących w gminie; 

10) gromadzenie od”adów ”owsta–ących w wyniku 

prowadzone– dziaJalno`ci usJugowe– na 
dziaJ—ach wJasnych w s”osób nie zagrawa–ący 
`rodowisku i terenom sąsiednim, zgodnie 
z obowiązu–ącymi ”rze”isami odrębnymi; 

11) do”uszcza się lo—alizac–ę inwestyc–i celu 
publicznego z za—resu Jączno`ci ”ubliczne–; 

12) ograniczenia dotyczące wyso—o`ci zabudowy 
zawarte w ustaleniach ”lanu nie dotyczą 
inwestycji celu publicznego z za—resu Jączno`ci 
publicznej. 

RozdziaJ II 

PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY 

źAGOSPOŚAROWANIA TśRśNÓW 

§ 8. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1MN, o ”owierzchni o—oJo 
1,88 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną, wolnosto–ącąŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii 

rozgranicza–ące– dróg ”ublicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1KDL i 2KDD 

oraz 5 m od linii rozgranicza–ące– drogi 
wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu 
symbolem 1KDW, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 
nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,08 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

dróg oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami: 
1KDL, 2KDD i 1KDW 90o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 24 m, 

d) w–azd na dziaJ—i bez”o`rednio z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDL, 2KDD i 1KDW, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury  

technicznej o innych ”arametrach niw 
wymienione w lit. a-c; 

5) dopuszcza się wy—orzystanie do  
30% ”owierzchni caJ—owite– budyn—ów 
miesz—alnych dla fun—c–i usJugowych nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowiska; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty, 

szklarnie, grille itd.; 

7) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

8) dla dziaJ—i budowlane– za”ewnić urządzenie co 
najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego o”rócz mie–sca w garawuŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów miesz—alnych oraz zabudowy 
towarzyszące–: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budyn—i miesz—alne do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 9 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze niw 
7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczenia zabudowy; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów miesz—alnych 
sytuowane od strony w–azdu na dziaJ—ę; 

4) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 

”rzylega–ących do drogi 1KŚL sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

6) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 

anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

7) za—azu–e się zabudowy tymczasowe– 
i wolnosto–ących obie—tów re—lamowych; 

8) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z dróg publicznych oznaczonych 

na rysunku planu symbolami: 1KDL i 2KDD oraz drogi 

wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u ”lanu symbolem 

1KDW. 
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§ 9. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2MN, o ”owierzchni o—oJo 
2,47 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną, wolnosto–ącąŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6 m od linii rozgranicza–ące– dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDL i 2KDD oraz 5 m od linii rozgranicza–ące– 
ciągu ”ieszo –ezdnego 3KXłKŚ oraz dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 2KDW i 3KDW, zgodnie 

z rysunkiem planu, 

b) od cieku wodnego, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 
nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,08 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

dróg oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami: 
1KŚL, 2KŚŚ, 2KŚW, 3KŚW oraz ciągu ”ieszo 
jezdnego 3KX/KD 90o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 24 m, 

d) w–azd na dziaJ—i bez”o`rednio z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KŚL, 2KŚŚ, 2KŚW, 3KŚW oraz ciągu ”ieszo 
jezdnego 3KX/KD 90o (± 10o ), 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych ”arametrach niw wymienione  
w lit. a-c; 

5) do”uszcza się wy—orzystanie do  
30% ”owierzchni caJ—owite– budyn—ów 
miesz—alnych dla fun—c–i usJugowych nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowiska; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty, 

szklarnie, grille itd.; 

7) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

8) dla dziaJ—i budowlane– za”ewnić urządzenie co 
najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego o”rócz mie–sca w garawuŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów miesz—alnych oraz zabudowy 
towarzyszące–: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budyn—i miesz—alne do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 9 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze niw 
7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczenia zabudowy; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów mieszkalnych 

sytuowane od strony w–azdu na dziaJ—ę; 

4) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 1KŚL sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

6) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mniej niw 2 m od krawędzi dachu; 

7) za—azu–e się zabudowy tymczasowe– 
i wolnosto–ących obie—tów re—lamowych; 

8) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z dróg ”ublicznych oznaczonych 
na rysun—u ”lanu symbolami: 1KŚL, 2KŚŚ, ciągu 
”ieszo –ezdnego 3KXłKŚ oraz dróg wewnętrznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 2KDW, 

3KDW. 

§ 10. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3MN, o ”owierzchni o—oJo 
4,57 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną, wolnosto–ącąŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagospodarowania 

terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 
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a) 6 m od linii rozgranicza–ące– drogę ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem 1KŚL 
oraz 5 m od linii rozgranicza–ące– dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 4KDW i 5KDW, zgodnie 

z rysunkiem planu, 

b) od cieku wodnego, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 
nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,08 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDL, 4KDW, 5KDW 90o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 24 m, 

d) w–azd na dziaJ—i bez”o`rednio z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDL, 4KDW, 5KDW, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe—  
pod urządzenia i budowle infrastruktury 

technicznej o innych ”arametrach niw 
wymienione w lit. a-c; 

5) do”uszcza się wy—orzystanie do  
30% ”owierzchni caJ—owite– budyn—ów 
miesz—alnych dla fun—c–i usJugowych nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowiska; 

6) dopuszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty, 

szklarnie, grille itd.; 

7) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

8) dla dziaJ—i budowlane– za”ewnić urządzenie co 
najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego o”rócz mie–sca w garawuŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów miesz—alnych oraz zabudowy 
towarzyszące–: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budyn—i miesz—alne do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 9 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze niw 
7 m; 

 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania zabudowy; 

3) elewacje frontowe budyn—ów miesz—alnych 
sytuowane od strony w–azdu na dziaJ—ę; 

4) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 1KŚL sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

6) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

7) za—azu–e się zabudowy tymczasowe– 
i wolnosto–ących obie—tów re—lamowych; 

8) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) o wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z drogi publicznej oznaczonej na 

rysun—u ”lanu symbolem 1KŚL oraz dróg 
wewnętrznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 4KDW, 5KDW. 

§ 11. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 4MN, o ”owierzchni o—oJo 
0,90 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną, wolnosto–ącąŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6 m od linii rozgranicza–ące– drogi ”ubliczne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 4KDD 

i ciągu ”ieszo –ezdnego 2KXłKŚ, zgodnie 
z rysunkiem planu, 

b) od cieku wodnego, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 

nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,08 ha, 
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b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolami: 

4KDD 90o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 20 m, 

d) w–azd na dziaJ—i bez”o`rednio z drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem: 4KDD, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych ”arametrach niw wymienione  
w lit. a-c; 

5) do”uszcza się wy—orzystanie do  
30% ”owierzchni caJ—owite– budyn—ów 
miesz—alnych dla fun—c–i usJugowych nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowiska; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty, 

szklarnie, grille itd.; 

7) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

8) dla dziaJ—i budowlane– za”ewnić urządzenie co 
najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego o”rócz mie–sca w garawuŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów miesz—alnych oraz zabudowy 
towarzyszące–: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budyn—i miesz—alne do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 9 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 

2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  
niw 7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania zabudowy; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów miesz—alnych 
sytuowane od strony w–azdu na dziaJ—ę; 

4) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 4KŚŚ sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

6) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

7) za—azu–e się zabudowy tymczasowe– 
i wolnosto–ących obie—tów re—lamowych; 

 

8) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) o wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z drogi publicznej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 4KDD i ciągu ”ieszo 
jezdnego 2KX/KD. 

§ 12. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 5MN, o ”owierzchni o—oJo 
2,24 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną, wolnosto–ącąŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6 m od linii rozgranicza–ące– dróg ”ublicznych 
dojazdowych: 2KDL, 6KDD, 7KDD, 

b) od cieku wodnego, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 
nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,08 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku  

do drogi publicznej dojazdowej 6KDD:  

90o (± 10 o) oraz do drogi ”ubliczne– lo—alne–  
2KDL : 30o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 21 m, 

d) w–azd na dziaJ—i z dróg ”ublicznych oznaczonej 

na rysunku planu symbolami: 2KDL, 6KDD, 

7KDD, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych parametrach niw wymienione  
w lit. a-c; 

5) do”uszcza się wy—orzystanie do  
30% ”owierzchni caJ—owite– budyn—ów 
miesz—alnych dla fun—c–i usJugowych nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowiska; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty, 

szklarnie, grille itd.; 
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7) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

8) dla dziaJ—i budowlane– za”ewnić urządzenie co 
najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego o”rócz mie–sca w garawuŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów miesz—alnych oraz zabudowy 
towarzyszące–: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budyn—i miesz—alne do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 9 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  
niw 7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania zabudowy; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów miesz—alnych 
sytuowane od strony w–azdu na dziaJ—ę; 

4) kalenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 6KŚŚ sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w kolorze naturalnej dachów—i; 

6) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

7) za—azu–e się zabudowy tymczasowe– 
i wolnosto–ących obie—tów re—lamowych; 

8) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) o wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z dróg ”ublicznych: 2KŚL, 
6KDD, 7KDD. 

§ 13. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 6MN, o ”owierzchni o—oJo 
0,98 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną, wolnosto–ącąŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6 m od linii rozgranicza–ące– dróg ”ublicznych 
dojazdowych: 6KDD, 7 KDD, 

b) od cieku wodnego, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 
nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,08 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

dróg ”ublicznych do–azdowych 6KŚŚ i 7 KDD: 

90o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 24 m, 

d) w–azd na dziaJ—i z dróg ”ublicznych 
oznaczonych symbolami: 6KDD, 7KDD, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych ”arametrach niw wymienione  
w lit. a-c; 

5) do”uszcza się wykorzystanie do  

30% ”owierzchni caJ—owite– budyn—ów 
miesz—alnych dla fun—c–i usJugowych nie 
”ogarsza–ących stanu `rodowiska; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej tj. altany, wiaty, 

szklarnie, grille itd.; 

7) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

8) dla dziaJ—i budowlane– za”ewnić urządzenie co 
najmniej 1 miejsca postojowego dla samochodu 

osobowego o”rócz mie–sca w garawuŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów miesz—alnych oraz zabudowy 
towarzyszące–: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budyn—i miesz—alne do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 9 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  
niw 7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania zabudowy, 
budyn—i lo—alizować na wyso—im ”rzyziemiu, co 
najmniej 0,5 m nad poziomem terenu; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów miesz—alnych 
sytuowane od strony w–azdu na dziaJ—ę; 
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4) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

5) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 6KŚŚ sytuować 
równolegle do drogi; 

6) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

7) za—azu–e się zabudowy tymczasowe– 
i wolnosto–ących obie—tów re—lamowych; 

8) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4. źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z dróg ”ublicznych 
dojazdowych: 6 KDD, 7KDD. 

§ 14. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1MN/U, o ”owierzchni o—oJo 
0,68 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną wolnosto–ącą 
z do”uszczeniem usJugŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i: my–ni samochodowych, 
warsztatów la—ierniczych oraz usJug 
wymaga–ących otwartego s—Jadowania; 

2) usJugi do”uszcza się w budynkach: 

mieszkaniowych, gospodarczych i garawowych; 

3) ”owierzchnia fun—c–i usJugowe– nie mowe 
”rze—raczać 60% ”owierzchni zabudowy 
w ”oszczególnych budyn—ów lo—alizowanych 
na dziaJce; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii 

rozgranicza–ące– dróg ”ublicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolem 1KDL i 1KDD; 

5) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

6) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 

powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 40%; 

7) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 
nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,08 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

dróg ”ublicznych oznaczonych na rysun—u 
planu symbolami 1KDL i 1KDD: 90o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 24 m, 

d) w–azd na dziaJ—i bez”o`rednio z dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1KDL i 1KDD, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych ”arametrach niw wymienione  
w lit. a-c; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usJugowe– t–Ł altany, wiaty, sz—larnie, grille itdŁ; 

9) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

10) ws—auni— mie–sc ”osto–owych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

za”ewnić urządzenie co na–mnie– 1 miejsca 

postojowego dla samochodu osobowego 

o”rócz mie–sca w garawu, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe– - 

za”ewnić urządzenie mie–sc ”osto–owych 
wedJug ws—auni—a zawartego w §3 ”—t 7Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 

i archite—tury budyn—ów: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budynki mieszkaniowe i mieszkaniowo ｦ 

usJugowe, do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 
nie wywsze niw 10 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  

niw 7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania budyn—ów; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów sytuowane od 
strony w–azdu na dziaJ—ę 

4) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJkach 

”rzylega–ących do dróg: 1KŚL, 1KŚŚ sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielospadowe 

o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

6) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów miesz—aniowo -usJugowych 
usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 

strony dróg ”ublicznych nie mnie–sza niw  
30% powierzchni elewacji; 

7) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 
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komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 

a) o wymiarze: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie 
wywsze– niw 3 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2 m nad poziomem terenu; 

9) za—azu–e się zabudowy tymczasowej; 

10) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z dróg ”ublicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami 1KDL i 1KDD. 

§ 15. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2MN/U, o ”owierzchni o—oJo 
2,5 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną wolnosto–ącą 
z do”uszczeniem usJugŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i: my–ni samochodowych, 
warsztatów la—ierniczych oraz usJug 
wymaga–ących otwartego s—Jadowania; 

2) usJugi do”uszcza się w budynkach: 

mieszkaniowych, gospodarczych i garawowych; 

3) ”owierzchnia fun—c–i usJugowe– nie mowe 
”rze—raczać 60% ”owierzchni zabudowy 
w ”oszczególnych budyn—ów lo—alizowanych 
na dziaJce; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6 m od linii rozgranicza–ącej drogi publicznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL 

i 5 m od linii rozgranicza–ące– drogi wewnętrzne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 

6 KDW, 

b) od cieku wodnego zgodnie z rysunkiem planu; 

5) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

6) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 40%; 

7) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 
nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,08 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

dróg oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami 
1KDL i 6KŚW: 90o (± 30 o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 24 m, 

d) w–azd na dziaJ—i bez”o`rednio z drogi publicznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL 

i drogi wewnętrzne– oznaczone– na rysun—u 
planu symbolem 6 KDW, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych ”arametrach niw wymienione  

w lit. a-c; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usJugowe– t–Ł altany, wiaty, sz—larnie, grille itdŁ; 

9) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
dopuszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

10) ws—auni— mie–sc ”osto–owych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

za”ewnić urządzenie co na–mnie– 1 miejsca 

postojowego dla samochodu osobowego 

o”rócz mie–sca w garawu, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe– - 

za”ewnić urządzenie mie–sc ”osto–owych 
wedJug ws—auni—a zawartego w §3 ”—t 7Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budynki mieszkaniowe i mieszkaniowo ｦ 

usJugowe, do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 
nie wywsze niw 10 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  
niw 7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania budyn—ów; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów sytuowane od 
strony wjazdu na dziaJ—ę; 

4) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 1KŚL sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem  
–ą imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

6) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów miesz—aniowo -usJugowych 
usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 
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strony dróg ”ublicznych nie mnie–sza niw  
30% powierzchni elewacji; 

7) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 

anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 

a) o module: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie wywszej 

niw 3 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2 m nad poziomem terenu; 

9) za—azu–e się zabudowy tymczasowe–; 

10) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu drogi publicznej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 1KDL i drogi wewnętrzne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 6 KDW. 

§ 16. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3MN/U, o ”owierzchni o—oJo 
0,17 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną wolnosto–ącą 
z do”uszczeniem usJugŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i: my–ni samochodowych, 
warsztatów la—ierniczych oraz usJug 
wymaga–ących otwartego s—Jadowania; 

2) usJugi do”uszcza się w budynkach: 

mieszkaniowych, gospodarczych i garawowych; 

3) powierzchnia fun—c–i usJugowe– nie mowe 
”rze—raczać 60% ”owierzchni zabudowy 
w ”oszczególnych budyn—ów lo—alizowanych 
na dziaJce; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6 m od linii 

rozgranicza–ące– dróg ”ublicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 5KDD i 7 KDD; 

5) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

6) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 40%; 

7) teren zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną ”rzy s”eJnieniu nastę”u–ących 
warun—ów: 

a) w–azd na dziaJ—ę z dróg ”ublicznych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

5KDD i 7 KDD, 

b) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usJugowe– t–Ł altany, wiaty, sz—larnie, grille itdŁ; 

9) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

10) ws—auni— mie–sc ”osto–owych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

za”ewnić urządzenie co na–mnie– 1 miejsca 

postojowego dla samochodu osobowego 

o”rócz mie–sca w garawu, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe– - 

za”ewnić urządzenie mie–sc ”osto–owych 
wedJug ws—auni—a zawartego w §3 ”—t 7Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budynki mieszkaniowe i mieszkaniowo ｦ 

usJugowe, do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 

nie wywsze niw 10 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze niw 
7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania budyn—ów; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów sytuowane od 
strony w–azdu na dziaJ—ę; 

4) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 5KŚŚ, sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

6) powierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów miesz—aniowo -usJugowych 
usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 

strony dróg ”ublicznych nie mnie–sza niw  
30% powierzchni elewacji; 

7) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 
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a) o wymiarze: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie 
wywsze– niw 3 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2 m nad poziomem terenu; 

9) za—azu–e się zabudowy tymczasowe–; 

10) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z dróg ”ublicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 5KDD i 7 KDD. 

§ 17. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 4MN/U, o powierzchni o—oJo 
0,40 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną wolnosto–ącą 
z do”uszczeniem usJugŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i: my–ni samochodowych, 
warsztatów la—ierniczych oraz usJug 
wymaga–ących otwartego s—Jadowania; 

2) usJugi do”uszcza się w budynkach: 

mieszkaniowych, gospodarczych i garawowych; 

3) ”owierzchnia fun—c–i usJugowe– nie mowe 
”rze—raczać 60% ”owierzchni zabudowy 
w ”oszczególnych budyn—ów lokalizowanych 

na dziaJce; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii 

rozgranicza–ące– dróg ”ublicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 5KDD i 7 KDD; 

5) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

6) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 40%; 

7) ”odziaJ nieruchomo`ci na dziaJ—i 
z uwzględnieniem linii ”odziaJu, ”rzy s”eJnieniu 
nastę”u–ących warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlanej nie mniejsza 

niw 0,08 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

dróg oznaczonych na rysun—u ”lanu symbolami 
5KDD i 7KDD: 90o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 24 m, 

d) w–azd na dziaJ—i bez”o`rednio z dróg 
publicznych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 5KDD i 7 KDD, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych ”arametrach niw wymienione  
w lit. a-c; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy mieszkaniowej i mieszkaniowo-

usJugowe– t–Ł altany, wiaty, sz—larnie, grille itdŁ; 

9) ”oziom haJasu nie mowe ”rze—raczać 
do”uszczalnego ”oziomu o—re`lonego dla 
terenów zabudowy miesz—aniowej 

jednorodzinnej; 

10) ws—auni— miejsc postojowych: 

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 

za”ewnić urządzenie co na–mnie– 1 miejsca 

postojowego dla samochodu osobowego 

o”rócz mie–sca w garawu, 

b) dla zabudowy mieszkaniowo ｦ usJugowe– - 

za”ewnić urządzenie mie–sc ”osto–owych 
wedJug ws—auni—a zawartego w §3 ”—t 7Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów: 

1) obiekty jedno lub dwukondygnacyjne: 

a) budynki mieszkaniowe i mieszkaniowo ｦ 

usJugowe, do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, 
nie wywsze niw 10 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  
niw 7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania budyn—ów; 

3) elewac–e frontowe budyn—ów sytuowane od 
strony w–azdu na dziaJ—ę; 

4) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 5KŚŚ, sytuować 
równolegle do drogi; 

5) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

6) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów mieszkaniowo -usJugowych 
usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 

strony dróg ”ublicznych nie mnie–sza niw  
30% powierzchni elewacji; 

7) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikacji pionowej oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę wolnosto–ących 
no`ni—ów re—lamowych: 

a) o wymiarze: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie 
wywsze– niw 3 m, 
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b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2 m nad poziomem terenu; 

9) za—azu–e się zabudowy tymczasowe–; 

10) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 m. 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z dróg ”ublicznych oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 5KDD i 7 KDD. 

§ 18. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem U, o ”owierzchni o—oJo  
0,90 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od usJugi —omercy–neŁ 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) za—azu–e się lo—alizac–i: my–ni samochodowych, 
warsztatów la—ierniczych oraz usJug 
wymaga–ących otwartego s—Jadowania; 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6 m od linii rozgranicza–ące– drogi ”ubliczne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL 

i 5 m od linii rozgranicza–ące– ciągów ”ieszo 
jezdnych oznaczonych na rysunku planu 

symbolami: 3KX/KD i 4KX/KD, 

b) od cieku wodnego zgodnie z rysunkiem planu; 

3) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

4) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 40%; 

5) teren zagos”odarować –a—o dwie dziaJ—i 
budowlane, ”rzy s”eJnieniu nastę”u–ących 
warun—ów: 

a) ”owierzchnia dziaJ—i budowlane– nie mnie–sza 
niw 0,30 ha, 

b) —ąt ”rowadzenia granicy dziaJ—i w stosunku do 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 

1KDL: 90o (± 10o), 

c) szero—o`ć frontu dziaJ—i nie mnie–sza niw 50 m, 

d) w–azd na dziaJ—i bez”o`rednio z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDL, 3KX/KD, 

e) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej 

o innych ”arametrach niw wymienione  
w lit. a-c; 

6) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy usJugowej tj. altany, wiaty, grille 

itd.; 

7) ws—auni— mie–sc ”osto–owych: za”ewnić 
urządzenie mie–sc ”osto–owych wedJug 
ws—auni—a zawartego w §3 ”—t 7. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów: 

1) budyn—i usJugowe, do trzech —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 12 m; 

2) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  
niw 7 m; 

3) nie do”uszcza się ”od”iwniczania budyn—ów; 

4) elewac–e frontowe budyn—ów sytuowane od 
strony w–azdu na dziaJ—ę; 

5) —alenice budyn—ów lo—alizowanych na dziaJ—ach 
”rzylega–ących do drogi 1KŚL, sytuować 
równolegle do drogi; 

6) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

7) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów usJugowych usytuowanych 
w ”ierwsze– linii zabudowy od strony dróg 
publicznych nie mniejsza niw 30% powierzchni 

elewacji; 

8) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

9) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 

a) o wymiarze: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie 
wywsze– niw 3 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2 m nad poziomem terenu; 

10) za—azu–e się zabudowy tymczasowe–; 

11) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z prefabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z drogi oznaczonej na rysunku 

planu symbolem 1KDL. 
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§ 19. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1Up, o ”owierzchni o—oJo 
1,02 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od usJugi ”ubliczne: 
administrac–i, —ultury, zdrowia, o`wiaty, s”ortu 
i rekreacji. 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 

a) 6 m od linii rozgranicza–ące– drogi ”ubliczne– 
lokalnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolami 1 KDL, 

b) od cieku wodnego zgodnie z rysunkiem planu; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) teren zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną ”rzy s”eJnieniu nastę”u–ących 
warun—ów: 

a) w–azd na dziaJ—ę drogi ”ubliczne– lo—alne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 KDL, 

b) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej; 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy usJugowej tj. altany, wiaty, grille 

itd.; 

6) dla dziaJ—i budowlane– zabudowane– budyn—iem 
usJugowym, za”ewnić urządzenie mie–sc 
postojowych wedJug ws—auni—a zawartego 
w §3 ”—t 7; 

7) do”uszcza się budowę ”ar—ingów w tym 

”ar—ingów nadziemnychŁ 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów usJugowych oraz zabudowy 
towarzyszącej: 

1) budyn—i usJugowe do trzech —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 12 m; 

2) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 kondygnacji nadziemnych, nie wywsze niw 
7 m; 

3) nie do”uszcza się ”od”iwniczania zabudowy; 

4) elewac–e frontowe budyn—ów usJugowych 
sytuowane od strony w–azdu na dziaJ—ę; 

5) —alenice budyn—ów lo—alizowanych w pierwszej 

linii zabudowy, sytuować równolegle do drogi 
1KDL; 

6) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 

dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

7) —sztaJtu–ąc gabaryty i formę obie—tów 
akcentować we–`cia gJówne; 

8) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewacji frontowych 

budyn—ów usJugowych usytuowanych 
w ”ierwsze– linii zabudowy od strony dróg 
publicznych nie mniejsza niw 30% ”owierzchni 
elewacji; 

9) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikacji pionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

10) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 

a) o wymiarze: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie 
wywsze– niw 3 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2 m nad poziomem terenu; 

11) za—azu–e się zabudowy tymczasowe–; 

12) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 m. 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 KDL. 

§ 20. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2Up, o ”owierzchni o—oJo 
0,30 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od usJugi ”ubliczne: 
administrac–i, —ultury, zdrowia, o`wiaty, s”ortu 
i rekreacji. 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii 

rozgranicza–ące– drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 KDL; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) teren zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną ”rzy s”eJnieniu nastę”u–ących 
warun—ów: 

a) w–azd na dziaJ—ę z drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 KDL, 
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b) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od 
urządzenia i budowle infrastruktury technicznej; 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy usJugowej tj. altany, wiaty, grille 

oraz ”laców zabaw, itdŁ; 

6) dla dziaJ—i budowlane– zabudowane– budyn—iem 
usJugowym, za”ewnić urządzenie mie–sc 
postojowych wedJug ws—auni—a zawartego 
w §3 ”—t 7Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów usJugowych oraz zabudowy 
towarzyszącej: 

1) budyn—i usJugowe do trzech —ondygnac–i 
nadziemnych, nie wywsze niw 12 m; 

2) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze niw 
7 m; 

3) nie do”uszcza się ”od”iwniczania zabudowy; 

4) elewac–e frontowe budyn—ów usJugowych 
sytuowane od strony w–azdu na dziaJ—ę; 

5) —alenice budyn—ów lo—alizowanych w pierwszej 

linii zabudowy, sytuować równolegle do drogi 
1KDL; 

6) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w —olorze naturalne– dachów—i; 

7) —sztaJtu–ąc gabaryty i formę obie—tów 

akcentować we–`cia gJówne; 

8) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów usJugowych usytuowanych 
w ”ierwsze– linii zabudowy od strony dróg 
publicznych nie mniejsza niw 30% ”owierzchni 
elewacji; 

9) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

10) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 

a) o wymiarze: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie 
wywsze– niw 3 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2 m nad poziomem terenu; 

11) za—azu–e się zabudowy tymczasowe–; 

12) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 KDL. 

§ 21. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3Up, o ”owierzchni o—oJo 
0,46 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od usJugi ”ubliczne: 
administrac–i, —ultury, zdrowia, o`wiaty, s”ortu 
i rekreacji. 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii 

rozgranicza–ące– drogi ”ubliczne– lo—alne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 40%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) teren zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną: 

a) w–azd na dziaJ—ę z drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolami 1 KDL, 

b) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— pod 

urządzenia i budowle infrastruktury technicznej; 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury, stanowiących uzu”eJnienie 
zabudowy usJugowe– t–Ł altany, wiaty, grille 
itd., sytuowanych w drugiej linii zabudowy, za 

budyn—ami usJugowymi; 

6) dla dziaJ—i budowlane– zabudowane– budyn—iem 
usJugowym, za”ewnić urządzenie mie–sc 
postojowych wedJug ws—auni—a zawartego 
w §3 ”—t 7Ł 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury budyn—ów usJugowych oraz zabudowy 
towarzyszącej: 

1) budyn—i usJugowe do trzech kondygnacji 

nadziemnych, nie wywsze niw 12 m; 

2) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze niw 
7 m; 

3) nie do”uszcza się ”od”iwniczania zabudowy; 

4) elewac–e frontowe budyn—ów usJugowych 
sytuowane od strony wjazdu na dziaJ—ę; 

5) —alenice budyn—ów lo—alizowanych w pierwszej 

linii zabudowy, sytuować równolegle do drogi 
1KDL; 

6) dachy budyn—ów dwu lub wielos”adowe 
o —ącie nachylenia ”oJaci od 30｡ do 45｡, —ryte 
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dachów—ą ceramiczną lub materiaJem –ą 
imitu–ącym w kolorze naturalne– dachów—i; 

7) —sztaJtu–ąc gabaryty i formę obie—tów 
akcentować we–`cia gJówne; 

8) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów usJugowych usytuowanych 
w ”ierwsze– linii zabudowy od strony dróg 
publicznych nie mniejsza niw 30% ”owierzchni 
elewacji; 

9) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachu; 

10) do”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 

a) o wymiarze: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie 
wywsze– niw 3 m, 

b) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2 m nad poziomem terenu; 

11) za—azu–e się zabudowy tymczasowe–; 

12) za—azu–e się stosowania ogrodzeL: 

a) z ”refabry—atów betonowych, 

b) z murów ”eJnych, o ilo`ci ”rze`witów ”oniwe– 
30% caJ—owite– ”owierzchni ogrodzenia, 

c) wyso—o`ci ”owywe– 1,7 mŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: dostę”no`ć 
komunikacyjna terenu z drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1 KDL. 

§ 22. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem P, o ”owierzchni o—oJo  
1,95 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od ”rodu—c–ę, s—Jady 
i magazyny. 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) wyznacza się teren wód ”owierzchniowych 
`ródlądowych WS wyznaczony linią 
wewnętrznego ”odziaJu; 

2) do”uszcza się fun—c–e usJugową wyJącznie 
w budynkach: produkcyjnych, magazynowych 

i s—Jadowych; 

3) ”owierzchnia fun—c–i usJugowe– nie mowe 
”rze—raczać 40% ”owierzchni zabudowy 

w ”oszczególnych budynkach lokalizowanych 

na dziaJce; 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii 

rozgranicza–ące– dróg ”ublicznych do–azdowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDD i 2KDD, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) zakazuje się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 30%; 

6) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 40%; 

7) teren zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną ”rzy s”eJnieniu nastę”u–ących 
warun—ów: 

a) w–azd na dziaJ—ę z dróg oznaczonych na 
rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD i 3KDD 

oraz ”rzez drogi wewnętrzne, 

b) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne oraz urządzenia i budowle 

infrastruktury technicznej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury obie—tów ”rzemysJowych, 
magazynowych, i s—Jadowych: 

1) obiekty jedno lub wielokondygnacyjne: 

a) budyn—i ”rzemysJowe, magazynowe i s—Jadowe 
do dwóch —ondygnac–i nadziemnych, nie 
wywsze niw 12 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  
niw 7 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczania zabudowy; 

3) —sztaJtu–ąc gabaryty i formę obie—tów 
akcentować we–`cia gJówne; 

4) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów usJugowych i biurowych 

usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 

strony dróg ”ublicznych nie mnie–sza niw  
30% powierzchni elewacji; 

5) dachy o —ącie nachylenia ”oJaci od 150 ｦ 450 ; 

6) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachuŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

1KDD, 2KDD i 3KDD i ”rzez drogi wewnętrzne; 

2) do”uszcza się budowę: dróg wewnętrznych, 
”laców nawrotowych dla dróg oraz zes”oJów 
parkingów; 

3) w granicach terenu wydzielić od”owiednią do 
fun—c–i terenu ilo`ć mie–sc ”osto–owych, 
zgodnie z §3 ”—t 7Ł 

5Ł Śo”uszcza się budowę ”ar—ingów, w tym 

”ar—ingów wielo”oziomowychŁ 
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6Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 

1) o module: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie wywszej 

niw 5 m, 

2) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2,5 m nad ”oziomem terenuŁ 

7Ł źa—azu–e się zabudowy tymczasowej. 

8Ł Przy grodzeniu terenów stosować 
ogrodzenia awurowe, z wy—luczeniem ”refabry—atów 
betonowych. 

9Ł Teren wód ”owierzchniowych `ródlądowych 
WS wyznaczony linią wewnętrznego ”odziaJu: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu; 

a) na—azu–e się zachować obudowę biologiczną 
wzdJuw cie—ów i zbiorni—ów wodnych, 

b) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u, 

c) zagospodarowanie zgodnie z zasadami 

eks”loatac–i zbiorni—ów maJe– retenc–iŁ 

§ 23. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem US, o ”owierzchni o—oJo 
2,97 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od usJugi s”ortu 
i rekreacji, w tym: 

1) stadion, boiska sportowe; 

2) hala sportowa, szatnie, trybuny, budynki 

gospodarcze, wiaty, altany oraz obie—ty maJe– 
architektury. 

2. Parametry i ws—auni—i zagos”odarowania 
terenu: 

1) nieprzekraczalna linia zabudowy: 6 m od linii 

rozgranicza–ące– drogi ”ubliczne– lo—alne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL, 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) za—azu–e się zmian w zagospodarowaniu 

”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie ”owierzchni 
biologicznie czynne– ”oniwe– ws—auni—a 60%; 

3) ws—auni— ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni dziaJ—i nie wię—szy niw 30%; 

4) teren zagos”odarować –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlaną ”rzy s”eJnieniu nastę”u–ących 
warun—ów: 

a) w–azd na dziaJ—ę z drogi publicznej lokalnej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem 1KDL 

oraz ciągów ”ieszo ｦ jezdnych 3KX/KD 

i 4KX/KD, 

b) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne oraz urządzenia i budowle 

infrastruktury technicznej. 

3Ł źasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury obie—tów usJugowych: 

1) obiekty jedno lub wielokondygnacyjne: 

a) budyn—i usJugowe: hale s”ortowe, szatnie do 
dwóch —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze 
niw 15 m, 

b) budynki gospodarcze i garawowe do 
2 —ondygnac–i nadziemnych, nie wywsze  
niw 8 m; 

2) nie do”uszcza się ”od”iwniczenia budyn—ów; 

3) —sztaJtu–ąc gabaryty i formę obie—tów 
akcentować we–`cia gJówne; 

4) ”owierzchnia ”rzesz—leL elewac–i frontowych 
budyn—ów usJugowych i biurowych 

usytuowanych w pierwszej linii zabudowy od 

strony dróg ”ublicznych nie mnie–sza niw  
30% powierzchni elewacji; 

5) dachy o —ącie nachylenia ”oJaci 150 ｦ 450; 

6) do”uszcza się na`wietla dachowe, maszty, 
anteny, elementy infrastruktury technicznej, 

komunikac–i ”ionowe– oraz inne związane 
z zabudową, ”rzy czym nalewy –e lo—alizować 
nie mnie– niw 2 m od krawędzi dachuŁ 

4Ł źasady obsJugi —omuni—acy–ne–: 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenu z drogi 

publicznej lokalnej oznaczonej na rysunku planu 

symbolem 1KDL oraz ciągów ”ieszo ｦ jezdnych 

3KX/KD i 4KX/KD, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) do”uszcza się budowę: dróg wewnętrznych, 
”laców nawrotowych dla dróg oraz zes”oJów 
parkingów; 

3) w granicach terenu wydzielić od”owiednią do 
fun—c–i terenu ilo`ć mie–sc ”osto–owych, 

zgodnie z §3 ”—t 7; 

4) do”uszcza się budowę ”ar—ingów, w tym 

”ar—ingów wielo”oziomowychŁ 

5Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę no`ni—ów 
reklamowych: 

1) o module: 1 m x 1,5 m i wyso—o`ci nie wywszej 

niw 5 m; 

2) o powierzchni reklamowej usytuowanej nie 

niwe– niw 2,5 m nad poziomem terenu. 

6Ł źa—azu–e się zabudowy tymczasowe–Ł 

7Ł Przy grodzeniu terenów stosować 
ogrodzenia awurowe, z wy—luczeniem ”refabry—atów 
betonowych. 

§ 24. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZP, o ”owierzchni o—oJo 
0,55 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 
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1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL ”ubliczną, 
urządzoną; 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie lokalizacji budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury (fontann, altan, `ciewe—, 
most—ów, murów o”orowych, ”omni—ów it”Ł), 

b) do”uszcza się wydzielenie drogi wewnętrzne–, 

c) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
s”acerowych, `ciewe— rowerowych, 
o`wietlenia, Jawek i ”laców zabaw, 

d) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

2KDL. 

§ 25. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem ZP/K, o ”owierzchni o—oJo 
0,60 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL urządzoną 
i —omuni—ac–ę; 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) dopuszczenie lokalizacji budowli i obie—tów 
maJe– archite—tury (altan, `ciewe—, wiat, murów 
oporowych, itp.), 

b) do”uszcza się urządzenie trwaJych do–azdów do 
terenów zabudowy miesz—aniowe– w Medyni 

IaLcuckiej, graniczących z planem od strony 

wschodniej, 

c) do”uszcza się urządzenie ”ar—ingów oraz mie–sc 
postojowych, 

d) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 50%; 

3) maksymalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 50% ”owierzchni terenu; 

4) do”uszcza się ”odziaJ terenu, zgodnie 
z zasadami: 

a) do”uszcza się wydzielenie terenu ”od 
”oszerzenie dziaJe— sąsiednich, ”oJowonych na 
terenie miejscowo`ci Medyni IaLcuc—ie–, 
”o”rzez ”rzedJuwenie istnie–ących ”odziaJów 
geodezyjnych, 

b) do”uszcza się wydzielenie dziaJe— ”od drogi 
wewnętrzne oraz urządzenia i budowle 

infrastruktury technicznej; 

5) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi 1KDL 

i 4KDD. 

§ 26. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,37 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mniejszy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

3KDD. 

§ 27. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2ZN, o powierzchni o—oJo 
0,50 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) dopuszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 

mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

2KŚŚ oraz ciągu ”ieszo –ezdnego 3KXłKŚŁ 

§ 28. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,1 ha, okre`lonego oraz liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 
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1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z ciągów ”ieszo 
jezdnych: 3KX/KD i 4KX/KD. 

§ 29. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 4ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,15 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej: 

1 KŚL oraz ciągu ”ieszo jezdnego 4KX/KD. 

§ 30. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 5ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,80 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

1 KDL. 

§ 31. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 6ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,64 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg ”ublicznych: 

1 KŚL, 4KŚŚ oraz ciągu ”ieszo –ezdnego 
2KX/KD. 

§ 32. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 7ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,36 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

1 KDL. 

§ 33. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 8ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,20 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 
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1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

1 KDL oraz z ciągu ”ieszo –ezdnego 1 KX/KD. 

§ 34. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 9ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,37 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg ”ublicznych: 

2KDL, 7KDD. 

§ 35. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 10ZN, o Powierzchni o—oJo 
0,51 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

 

 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg ”ublicznych: 

2KDL, 5KDD i 7KDD. 

§ 36. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 11ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,14 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

7KDD. 

§ 37. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 12ZN, o ”owierzchni o—oJo 
0,20 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Teren przeznacza się ”od zieleL 
nieurządzoną: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się urządzenie trwaJych ciągów 
spacerowych i `ciewe— rowerowych, 

b) do”uszcza się ”rzebieg sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej, 

c) do”uszcza się regulac–ę ”oto—u Pogwizdów—a; 

2) ws—auni— ”owierzchni czynne– biologicznie ｦ nie 

mnie–szy niw 80%; 

3) ma—symalny udziaJ ”owierzchni 
zainwestowanej obiektami i urządzeniami, nie 
mowe ”rze—roczyć 20% ”owierzchni terenu; 

4) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

7KDD. 
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§ 38. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1WS, o ”owierzchni o—oJo 
0,10 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od wody 
powierzchniowe `ródlądowe: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się ”rzesunięcie linii 
rozgranicza–ących teren w przypadku regulacji 

”oto—u Pogwizdówka, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę mostów, —Jade— 
i –azów; 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg ”ublicznych: 

2KŚŚ, 3KŚŚ oraz ciągu ”ieszo –ezdnego 

3KX/KD. 

§ 39. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2WS, o ”owierzchni o—oJo 
0,06 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od wody 
powierzchniowe `ródlądowe: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się ”rzesunięcie linii 
rozgranicza–ących teren w przypadku regulacji 

”oto—u Pogwizdówka, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę mostów, —Jade— 
i –azów; 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na z ciągów ”ieszo 
jezdnych: 3KX/KD, 4KX/KD. 

§ 40. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3WS, o ”owierzchni o—oJo 
0,05 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od wody 
powierzchniowe `ródlądowe: 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się ”rzesunięcie linii 
rozgranicza–ących teren w przypadku regulacji 

”oto—u Pogwizdówka, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę mostów, —Jade— 
i –azów; 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

1KŚL oraz ciągu ”ieszo –ezdnego 4KXłKŚŁ 

§ 41. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 4WS, o ”owierzchni o—oJo 
1,20 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od wody 
powierzchniowe `ródlądowe; 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się ”rzesunięcie linii 

rozgranicza–ących teren w przypadku regulacji 

”oto—u Pogwizdówka, 

b) ”rzeznacza się teren ”od budowę zbiorni—a 
wodnego z dopuszczeniem funkcji sportowo ｦ 

rekreacyjnej, 

c) do”uszcza się lo—alizac–ę mostów, —Jade—, 
”omostów i –azów; 

2) dostę”no`ć —omuni—acyjna z drogi publicznej 

1KDL. 

§ 42. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 5WS, o ”owierzchni o—oJo 
1,14 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymi oraz 
granicami planu. 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od wody 
powierzchniowe `ródlądowe; 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się ”rzesunięcie linii 
rozgranicza–ących teren w przypadku regulacji 

”oto—u Pogwizdówka, 

b) ”rzeznacza się teren ”od lo—alizac–ę zbiorni—a 
wodnego z dopuszczeniem funkcji sportowo ｦ 

rekreacyjnej, 

c) do”uszcza się budowę mostów, —Jade—, 
pomostów i –azów; 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg ”ublicznych: 

1KDL i 2KDL. 

§ 43. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 6WS, o ”owierzchni o—oJo 
0,28 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1Ł Teren ”rzeznacza się ”od wody 
powierzchniowe `ródlądowe; 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 

a) do”uszcza się ”rzesunięcie linii 
rozgranicza–ących teren w przypadku regulacji 

”oto—u Pogwizdówka, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę mostów, —Jade—, 
”omostów i –azów; 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na z dróg ”ublicznych: 

2KDL, 7KDD. 

§ 44. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 7WS, o ”owierzchni o—oJo 
0,07 ha, okre`lonego liniami rozgranicza–ącymi oraz 
granicą ”lanu 

1. Teren ”rzeznacza się ”od wody 
powierzchniowe `ródlądowe; 

1) ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania terenu: 
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a) do”uszcza się ”rzesunięcie linii 
rozgranicza–ących teren w przypadku regulacji 

”oto—u Pogwizdówka, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę mostów, —Jadek 

i –azów; 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na z drogi publicznej 

7KDD. 

§ 45. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1KDL, o ”owierzchni o—oJo 
3,42 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
lo—alną KŚL; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 15 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 7 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych 

w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 2KŚL, 1KŚŚ, 2KŚŚ, 4KŚŚ oraz ciągi 
pieszo jezdne: 1KX/KD, 2KX/KD, 3KX/KD. 

§ 46. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2KDL, o powierzchni o—oJo 
0,23 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
lo—alną KŚL; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 

z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 15 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 7 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych 
w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 1KDL, 5KDD, 6KDD. 

§ 47. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1KDD, o ”owierzchni o—oJo 
0,23 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
do–azdową KŚŚ; 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 

budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 6 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych 
w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 1KDL i 3KDD. 

§ 48. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2KDD, o ”owierzchni o—oJo 
0,25 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
dojazdową KŚŚ; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 
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1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 6 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych 
w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acyjne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 1KDL i 3KDD. 

§ 49. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3KDD, o ”owierzchni o—oJo 
0,23 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
do–azdową KŚŚ; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 8 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 5 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę miejsc postojowych 

w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 1KDD i 2KDD. 

§ 50. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 4KDD, o ”owierzchni o—oJo 
0,46 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
do–azdową KŚŚ; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 

pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 5 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych 
w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 1KŚL oraz 2KXłKŚ ciąg ”ieszo –ezdnyŁ 

§ 51. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 5KDD, o ”owierzchni o—oJo 
0,55 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
do–azdową KŚŚ; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 

budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 5 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych 
w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 2KDL i 7KDD. 

§ 52. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 6KDD, o ”owierzchni o—oJo 
0,63 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
do–azdową KDD; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
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z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 5 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych 
w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 2KDL i 7KDD. 

§ 53. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 7KDD, o ”owierzchni o—oJo 
0,10 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren przeznacza się ”od ”ubliczną drogę 
do–azdową KŚŚ; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny lub obustronny chodnik; 

4) `ciew—a rowerowa –edno—ierun—owa; 

5) szero—o`ć –ezdni 5 m; 

6) do”uszcza się realizac–ę mie–sc ”osto–owych 
w pasie drogowym. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 5KDD i 6KDD. 

§ 54. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1KX/KD, o powierzchni 

o—oJo 0,14 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ciąg ”ieszo –ezdny 
KX/KD; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 8 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 1KŚLŁ 

§ 55. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2KX/KD, o powierzchni 

o—oJo 0,25 ha, o—re`lonego granicą ”lanu oraz liniami 
rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ciąg ”ieszo jezdny 

KX/KD; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogami 

publicznymi oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami: 1KDL, 4KDD. 

§ 56. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3KX/KD, o powierzchni 

o—oJo 0,10 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ciąg ”ieszo –ezdny 
KX/KD; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 
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1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 8 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 1KŚLŁ 

§ 57. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 4KX/KD, o powierzchni 

o—oJo 0,08 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od ciąg ”ieszo –ezdny 
KX/KD; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 8 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 1KŚLŁ 

§ 58. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 1KDW, o ”owierzchni o—oJo 
0,10 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od wewnętrzną drogę 
do–azdową KŚW, za—oLczoną ”lacem 
manewrowym; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 1KŚLŁ 

§ 59. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 2KDW, o ”owierzchni o—oJo 
0,04 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od wewnętrzną drogę 
do–azdową KŚW, za—oLczoną ”lacem 
manewrowym; 

2) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej oraz 

budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgraniczających ｦ nie 

mnie– niw 6 m; 

3) szero—o`ć –ezdni 4 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 2KŚŚŁ 

§ 60. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 3KDW, o ”owierzchni o—oJo 
0,09 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od wewnętrzną drogę 
do–azdową KŚW, za—oLczoną ”lacem 
manewrowym; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z funkcjonowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania komunikacyjne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 1KŚLŁ 

§ 61. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 4KDW, o ”owierzchni o—oJo 
0,13 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 
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1) teren przeznacza się ”od wewnętrzną drogę 
do–azdową KŚW, za—oLczoną ”lacem 
manewrowym; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 1KDL. 

§ 62. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 5KDW, o ”owierzchni o—oJo 
0,10 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od wewnętrzną drogę 
do–azdową KŚW, za—oLczoną ”lacem 

manewrowym; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 10 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 1KŚLŁ 

§ 63. Ustalenia dla terenu oznaczonego na 

rysunku planu symbolem 6KDW, o ”owierzchni o—oJo 
0,09 ha, o—re`lonego liniami rozgranicza–ącymiŁ 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) teren ”rzeznacza się ”od wewnętrzną drogę 
do–azdową KŚW; 

2) sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– oraz 
budowle im towarzyszące nie związane 
z fun—c–onowaniem drogi, lo—alizować ”oza 
pasem drogowym. 

2. Zasady i parametry zagospodarowania 

terenu: 

1) linie rozgranicza–ące ｦ zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących ｦ nie 

mnie– niw 8 m; 

3) jednostronny chodnik; 

4) szero—o`ć –ezdni 5 m. 

3Ł Powiązania —omuni—acy–ne z drogą ”ubliczną 
oznaczoną na rysun—u ”lanu symbolem: 1KŚLŁ 

RozdziaJ III 

PRźśPISŹ PRźśJ_CIOWś I KOKCOWś 

§ 64. Teren ob–ęty granicą ”lanu, do czasu 
zagospodarowania zgodnie z przeznaczeniem 

ustalonym w ”lanie, ”ozostawia się 
w dotychczasowym uwyt—owaniu, z zakazem 

zabudowy tymczasowej. 

§ 65. Ustala się staw—ę ”rocentową, na 
”odstawie —tóre–, o—re`la się –ednorazową o”Jatę 
z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci w związ—u 
z uchwaleniem planu, w wyso—o`ci: 

1) dla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN 

o Jączne– ”owierzchni o—Ł 13,04 ha, 
”rzeznaczonych ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną wolnosto–ącą - 10%; 

2) dla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 1MN/U, 2MN/U, 3MN/U, 4MN/U 

o Jączne– ”owierzchni o—Ł 3,75 ha, 
”rzeznaczonych ”od zabudowę miesz—aniową 
–ednorodzinną wolnosto–ącą z dopuszczeniem 

usJug - 15%; 

3) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U o powierzchni ok. 0,90 ha, 

przeznaczonego pod zabudowę usJugową - 

25%; 

4) dla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 1UP, 2UP, 3UP o Jączne– 
powierzchni ok. 1,78 ha, przeznaczonych pod 

usJugi ”ubliczne - 10%; 

5) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem P, o powierzchni ok. 1,95 ha, 

przeznaczonego ”od ”rodu—c–ę, s—Jady 
i magazyny - 25%; 

6) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem US, o Jączne– ”owierzchni  
ok. 2,97 ha, przeznaczonego ”od usJugi  
sportu - 5%; 

7) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZP, o powierzchni ok. 0,55 ha, 

przeznaczonego ”od zieleL ”ubliczną, 
urządzoną - 5%; 
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8) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZP/K, o powierzchni ok. 0,60 ha, 

przeznaczonego ”od zieleL urządzoną 
i —omuni—ac–ę ｦ 5% 

9) dla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 1ZN, 2ZN, 3ZN, 4ZN, 5ZN, 6ZN, 

7ZN, 8ZN, 9ZN, 10ZN, 11ZN, 12ZN o Jączne– 
powierzchni ok. 4,34 ha, przeznaczonych pod 

zieleL ”ubliczną, nieurządzoną - 5%; 

10) dla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS, 

6WS, 7WS o Jączne– ”owierzchni o—Ł 2,9 ha, 
”rzeznaczonych ”od tereny wód 
”owierzchniowych `ródlądowych - 5%; 

11) dla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 1KDL, 2KDL, o Jączne– ”owierzchni 
ok. 3,65 ha, przeznaczonych pod drogi lokalne 

publiczne oraz infrastru—turę techniczną - 5%; 

12) dla terenów, oznaczonych na rysun—u ”lanu 
symbolami 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 

6KDD, 7KDD, o Jączne– ”owierzchni  
ok. 2,45 ha, przeznaczonych pod drogi 

do–azdowe oraz infrastru—turę techniczną - 5%; 

13) dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1KX/KD, 2KX/KD, 3KX/KD, 4KXKD 

o powierzchni ok. 0,57 ha, przeznaczonych pod 

ciągi ”ieszo ｦ –ezdne oraz infrastru—turę 
techniczną - 5%, 

14) dla terenów, oznaczonych na rysun—u  
planu symbolami 1KDW, 2KDW,  

3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, o Jączne– 
powierzchni ok. 0,55 ha, przeznaczonych pod 

wewnętrzne drogi do–azdowe oraz 
infrastru—turę techniczną - 5%. 

§ 66. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy Czarna. 

§ 67. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od ogJoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Wo–ewództwa Podkarpackiego. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

ździsJaw Jaromi 
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źaJączni— 

do uchwaJy nr XIł101ł2011 

Rady Gminy Czarna 

z dnia 20 sierpnia 2011 r. 

 

 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 

o sposobie realizacji zapisanych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego 

w mie–scowo`ci Pogwizdów w re–onie poto—u Pogwizdów—a, Gmina Czarna,  
inwestycji z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy  

oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

 

 

1. Finansowanie zapisanych w planie inwestycji 

z za—resu infrastru—tury techniczne–, nalewących do 
zadaL wJasnych gminy, będzie odbywać się ze 
`rod—ów wJasnych gminyŁ 

2Ł tródJami finansowania inwestyc–i i zadaL, 
o których mowa w ust. 1 będą równiew w zalewno`ci 
od potrzeb: 

a) `rod—i Unii śuro”e–s—ie–, 

b) kredyt bankowy, 

c) emisja obligacji komunalnych, 

d) `rod—i ”rywatneŁ 

3Ł Na—Jady ”onoszone na realizac–ę wwŁ 
inwestyc–i będą od”owiednio zagwarantowane 
w wieloletnim planie inwestycyjnym oraz w budwecie 
gminy, z uwzględnieniem wy—orzystania 
ewentualnych `rod—ów ”ozabudwetowychŁ 
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UCHWAIA NR XIIł93łńń 

RADY GMINY GRODZISKO DOLNE 

 z dnia 31 sierpnia 2011 r. 

  
w sprawie o—re`lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultac–i spoJecznych 

z miesz—aLcami Gminy Grodzis—o Śolne 

 
Na podstawie art. 5a ust. 2, art. 40 ust. 1,  

art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  

1990 roku o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 z ”ounŁ zmŁ) 

Rada Gminy Grodzisko Dolne uchwala co następu–e: 

§ 1. Ustala zasady i tryb przeprowadzania 

—onsultac–i s”oJecznych z miesz—aLcami Gminy 
Grodzisko Dolne. 

§ 2. Konsultacje z miesz—aLcami gminy 
”rze”rowadza się: 

1) w przypadkach przewidzianych w ustawie, 

2) w innych s”rawach wawnych dla gminy. 

§ 3. 1Ł Konsultac–e obe–mu–ące swym 
zasięgiem obszar caJe– Gminy zarządza Rada Gminy 
w formie uchwaJyŁ 

2. Konsultacje o charakterze lokalnym 

i `rodowis—owym zarządza Wó–t Gminy w formie 

zarządzeniaŁ 

3Ł UchwaJa lub zarządzenie w sprawie 

przeprowadzenia —onsultac–i winna o—re`lać: 

1) przedmiot i cel konsultacji, 

2) w przypadku podstawy ustawowej ｦ wskazuje 

tę ”odstawę, 

3) datę roz”oczęcia i za—oLczenia —onsultac–i, 

4) zasięg terytorialny, 

5) formę ”rze”rowadzenia —onsultac–i, 

6) osobę od”owiedzialną za ”rze”rowadzenie 
konsultacji. 

§ 4. 1Ł Konsultac–e ”rze”rowadza się w celu 

”oznania o”inii miesz—aLców o poddanej konsultacji 

sprawie. 

2. Wynik konsultacji jest zawsze brany pod 

uwagę, nie –est –edna— wiąwący dla organów Gminy, 
chyba we ustawowe ”rze”isy stanowią inacze–Ł 


