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UCHWAIA NR XVIIIłń87łńń 

RADY MIEJSKIEJ W ŚĘBICŹ 

z dnia 3 listopada 2011 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4/2008 

miasta Śębica, obszaru poJowonego w re–onie ulic _więtosJawa i Mo`cickiego w Śębicy 

 
ŚziaJając na ”odstawie artŁ ń8 ustŁ 2 pkt 5  

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

o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591, z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  

poz. 717, z ”óunŁ zmŁ), w związku z UchwaJą  
Nr XVII/242/08 Rady Miejskiej w Śębicy z dnia  

11 kwietnia 2008 r. w s”rawie ”rzystą”ienia do 
s”orządzenia miejscowego ”lanu zagos”odarowania 
przestrzennego nr 4/2008 miasta Śębica, obszaru 
”oJowonego w rejonie ulic _więtosJawa i Mo`cickiego 
w Śębicy oraz stwierdzając, we ”lan jest zgodny 
Studium UwarunkowaL i Kierunków 
źagos”odarowania Przestrzennego Śębica ｦ  

2ŃńŃ, uchwalonego uchwaJą Nr XLIł32Ńł98 z dnia  

16 czerwca 1998 rŁ (z ”óunŁ zm), Rada Miejska 
uchwala, co nastę”uje:  

RozdziaJ ń 

Przepisy ogólne 

§ 1. ńŁ Uchwala się miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego nr 4/2008 miasta 

Śębica, obszaru ”oJowonego w rejonie ulic 

_więtosJawa i Mo`cickiego w Śębicy, zwany dalej 
planem.  

2Ł Granice obszaru objętego ”lanem, o którym 
mowa w ust.1 pokazano na rysunku planu 

s”orządzonym w skali ń:ńŃŃŃ, stanowiącym 
integralną czę`ć niniejszej uchwaJy, oznaczony jako 
zaJącznik nr ńŁ 

3Ł źaJącznikami do niniejszej uchwaJy są 
ponadto: 

1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu wniesionych w okresie 

wyJowenia do ”ublicznego wglądu ｦ stanowiące 
zaJącznik nr 2 do uchwaJy; 

2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych 

w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania ｦ 

stanowiące zaJącznik nr 3 do uchwaJyŁ 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1)  froncie dziaJki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć czę`ć 
dziaJki, która ”rzylega do drogi, z której odbywa 
się gJówny wjazd lub wej`cie na dziaJkę; 

2)  linii rozgraniczającej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
granice ”omiędzy terenami o równym s”osobie 
zagos”odarowania lub równym ”rzeznaczeniu 
podstawowym i równej funkcji, ustalone 
niniejszym planem; 

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć wyznaczone na rysunku ”lanu linie, 
”rzed które nie mowe być wysunięte lico 
zewnętrznej nadziemnej `ciany budynku 
z dopuszczeniem zgodnego z obowiązującymi 
”rze”isami wysunięcia ”rzed nie na gJęboko`ć 
do 1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, 
zadaszeL nad wej`ciami, ”ochylni i schodów 
zewnętrznych; 

4)  no`niku reklamy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
urządzenie reklamowe w jakiejkolwiek 

materialnej formie wraz z elementami 

konstrukcyjnymi i zamocowaniami, zawierające 
powierzchnię ”rzeznaczoną do eks”onowania 
reklamy; 

5)  obszarze ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar 
objęty ustaleniami ”lanu, w granicach 

przedstawionych na rysunku planu; 

6)  planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustalenia 
i rysunek ”lanu, będące ”rzedmiotem niniejszej 

uchwaJy, okre`lone w § ń uchwaJy; 

7)  przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć takie ”rzeznaczenie, które uznaje się 
za dominujące na danym terenie; 

8)  ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć takie rodzaje ”rzeznaczenia, które 
uzu”eJniają lub wzbogacają ”rzeznaczenie 
podstawowe na danym terenie, w s”osób 
okre`lony w ustaleniach planu; 

9)  ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z aktami 

wykonawczymi; 

10)  rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
rysunek wykonany na mapie w skali 1:1000, 

okre`lony w § ń ust. 2; 

11) szyldzie reklamowym ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć no`nik reklamowy ”odający nazwę 
firmy znajdującej się w budynku, na którym 
szyld reklamowy jest zainstalowany; 

12)  terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć teren 
ograniczony na rysunku planu liniami 

rozgraniczającymi i symbolem przeznaczenia 

oznaczony wedJug zasad okre`lonych  
w § 3 ust. 3 uchwaJy; 

13)  utrzymaniu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
zachowanie dotychczasowego sposobu 

uwytkowania terenu i jego funkcji, z prawem do 

konserwacji i remontu; 
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14)  wskauniku ”owierzchni zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć wyrawony w procentach 

stosunek sumy rzutów ”oziomych budynków 
w ich obrysie zewnętrznym do ”owierzchni 
dziaJki budowlanej na której budynki te są 
zlokalizowane; 

15)  wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wymiar ”ionowy zabudowy mierzonej 
od ”oziomu terenu do najwywej ”oJowonej 
górnej krawędzi dachu; 

16)  zieleni izolacyjnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”as zwartej zieleni wielo”iętrowej, 
z wyJączeniem ”rzestrzeni za”lanowanej jako 
wjazdy na teren, odpornej na zanieczyszczenia, 

tworzący barierę wizualną i akustycznąŁ 

§ 3. ńŁ Nastę”ujące oznaczenia graficzne na 
rysunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 

1) granica obszaru objętego ”lanem; 

2) linie rozgraniczające tereny o równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) symbole ”rzeznaczenia terenów; 

5) zieleL izolacyjnaŁ 

2. Oznaczenia graficzne na rysunku planu nie 

wymienione w ust. 1 mają wyJącznie charakter 

informacyjny. 

3Ł Śla kawdego terenu ustala się ”rzeznaczenie 
zapisane w nastę”ującej ”ostaci: 

1) duwe litery ｦ jedno przeznaczenie podstawowe; 

2) cyfry arabskie okre`lają numery wyznaczonych 
terenów na rysunku ”lanu, dla których 
sformuJowano odrębne ustalenia planu. 

§ 4. Ustala się nastę”ujące symbole okre`lające 
w ”lanie ”odstawowe ”rzeznaczenia terenów: 

1) MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

2) MW ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej; 

3) U ｦ tereny zabudowy usJugowej; 

4) P ｦ tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów; 

5) Znw ｦ tereny zieleni naturalnej z wodami 

powierzchniowymi; 

6) KDZ ｦ tereny dróg ”ublicznych klasy zbiorczej; 

7) KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych klasy lokalnej; 

8) KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych klasy 
dojazdowej; 

9) KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych; 

§ 5. Ustala się tereny ”rzeznaczone dla 
realizacji celów ”ublicznych: tereny oznaczone na 
rysunku planu symbolami KDZ, KDL, KDD jako 

istniejące i projektowane drogi publiczne. 

§ 6. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony 
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego: 

1) do”uszcza się lokalizację obiektów maJej 
architektury na zasadach wynikających 
z zagospodarowania i przeznaczenia terenu; 

2) lokalizację ogrodzeL frontowych dziaJek 
budowlanych zgodnie z liniami 

rozgraniczającymi dróg wyznaczonych ”lanem, 
dopuszcza się ich wycofanie nie więcej niw  
1,5 m w gJąb dziaJki budowlanej w miejscach 

sytuowania bram wjazdowych oraz 

w ”rzy”adku konieczno`ci ominięcia 
istniejących ”rzeszkód (n”Ł drzew, urządzeL 
infrastruktury technicznej itp.); 

3) zakaz realizacji od dróg ”ublicznych ogrodzeL 
”eJnych za wyjątkiem terenów oznaczonych na 
rysunku planu symbolem P; 

4) wysoko`ć ogrodzeL od dróg ”ublicznych do  
1,6 m, a dla terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę ”rodukcyjną wysoko`ć ogrodzeL do 
2,00 m; 

5) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy 

zgodnie z rysunkiem planu; 

6) zakaz umieszczania wolnostojących no`ników 
reklamowych za wyjątkiem terenów 
oznaczonych symbolami 1P, 1U, 2U, 3U,  

4U, 5U; 

7) zakaz lokalizacji no`ników reklamowych 
i szyldów reklamowych na ogrodzeniach od 
strony dróg ”ublicznych; 

8) do”uszcza się lokalizowanie no`ników 
reklamowych na budynkach ”od warunkiem, we 
ich Jączna ”owierzchnia nie zajmie więcej niw 
ńŃ% ”owierzchni Jącznej wszystkich elewacji 
danego budynku; 

9) na terenach oznaczonych symbolami MN, MW 

i U do”uszcza się lokalizowanie szyldów 
reklamowych na budynkach ”od warunkiem, we 
maksymalna powierzchnia jednego szyldu 

reklamowego wyniesie ｦ Ń,ń2 m² oraz ich 
Jączna ”owierzchnia na danym budynku nie 
zajmie więcej niw 2 % powierzchni elewacji 

budynku, na którym są zlokalizowane; 

10) w zakresie ksztaJtowania zabudowy i s”osobów 
zagospodarowania przestrzennego: 

a) odlegJo`ć zabudowy od krawędzi jezdni dróg 
wewnętrznych, nieoznaczonych na rysunku 
planu min. 4,0 m, 

b) w zakresie sposobu i terminu tymczasowego 

zagos”odarowania, urządzenia i uwytkowania 
terenu ustala się, we do czasu 
zagos”odarowania terenów zgodnie 
z niniejszym ”lanem, obowiązuje ich 
wykorzystanie w s”osób dotychczasowy, 

c) nakaz uwzględnienia ograniczeL wynikających 
z przebiegu sieci infrastruktury technicznej, 

zgodnie z przepisami z zakresu infrastruktury 

technicznej; 

§ 7. Ustala się zasady i warunki ”odziaJu 
nieruchomo`ci: 
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1) nowe dziaJki budowlane na terenach 
”odlegających ”odziaJowi ”owinny mieć 
”owierzchnię i ksztaJt umowliwiający ich 
zagospodarowanie zgodne z planem; 

2) parametry dziaJek budowlanych 
i komunikacyjnych okre`lone w niniejszej 

uchwale nie dotyczą urządzeL infrastruktury 
technicznej komunikacyjnej; 

3) do”uszcza się zmniejszenie wielko`ci dziaJek 
okre`lonych w ustaleniach szczegóJowych dla 
”oszczególnych terenów jedynie w wypadku, 

gdy w wyniku ”odziaJu danej dziaJki, do 
osiągnięcia minimalnej ”owierzchni, brakuje nie 
więcej niw ńŃ% ”owierzchniŁ 

§ 8. Ustala się zasady ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1)  Na obszarze objętym ”lanem ustala się 
nastę”ujące zasady ochrony `rodowiska oraz 
ochrony przyrody: 

a)  obowiązek zachowania ”oziomu haJasu zgodnie 
z przepisami z zakresu ochrony `rodowiska dla 
terenów oznaczonych na rysunku ”lanu 
symbolami: - 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 

6MN, 7MN, 8MN, 9MN, 10MN, 11MN, 12MN, 

13MN, 1MW, 2MW ｦ jak dla terenów 
”rzeznaczonych ”od zabudowę mieszkaniową; - 
1U, 3U ｦ jak dla terenów ”rzeznaczonych na 
cele mieszkaniowo-usJugowe; 

b)  dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
mieszkaniową, oznaczonych symbolami MN 
i MW zakaz lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących 
zawsze lub ”otencjalnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, dla których s”orządzenie 
ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest 
obligatoryjne lub mowe być wymagane, za 
wyjątkiem obiektów infrastruktury technicznej 
w tym telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, 

c)  dla terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
usJugową, oznaczonych symbolem U zakaz 

lokalizacji ”rzedsięwzięć mogących zawsze 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla 
których s”orządzenie ra”ortu oddziaJywania na 
`rodowisko jest obligatoryjne, za wyjątkiem 
obiektów infrastruktury technicznej w tym 

telekomunikacyjnej i komunikacyjnej, 

d)  dla terenów obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów, oznaczonych symbolem  
P do”uszcza się ”rzedsięwzięcia mogące 
zawsze lub ”otencjalnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowisko, dla których s”orządzenie 
ra”ortu oddziaJywania na `rodowisko jest 
obligatoryjne lub mowe być wymagane, za 
wyjątkiem elektrowni jądrowych i innych 

instalacji związanych z ”ostę”owaniem 
z ”aliwem jądrowym lub od”adami 
”romieniotwórczym. 

2)  na obszarze objętym ”lanem ”rzy 
zagos”odarowaniu terenów nakaz zachowania 
warunków wynikających z ”oJowenia obszaru 
opracowania w granicach GJównego źbiornika 
Wód Podziemnych nr 425, w tym zakaz 

realizacji obiektów i urządzeL, których budowa 

lub eks”loatacja mowe s”owodować 
zanieczyszczenie wód ”odziemnychŁ 

§ 9. Ustala się zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów infrastruktury technicznej: 

1)  w granicach obszaru objętego ”lanem 
do”uszcza się lokalizowanie niewyznaczonych 
na rysunku planu urządzeL i sieci infrastruktury 

technicznej, w tym w pasach drogowych; 

2)  w granicach obszaru objętego ”lanem 
do”uszcza się ”rzebudowę istniejących sieci 
infrastruktury technicznej; 

3)  ustala się zasady uzbrojenia terenu w sieci 

infrastruktury technicznej: sieci infrastruktury 

technicznej oraz urządzenia z nimi związane 
nalewy lokalizować w s”osób ”od”orządkowany 
okre`lonej w planie funkcji terenu 

i umowliwiający realizację ustalonej ”lanem 
zabudowy; 

4)  w zakresie zaopatrzenia w wodę, ustala się: 

a)  zasilanie w wodę z wodociągu z istniejącej sieci 
rozdzielczej oraz z rozbudowywanej sieci 

rozdzielczej zlokalizowanej wzdJuw istniejących 
dróg, o `rednicy nie mniejszej niw øńŃŃ mm, 

b)  nakaz ”odJączania nowych odbiorców do sieci 
wodociągowej ”o jej wybudowaniu, 

5)  w zakresie od”rowadzania `cieków sanitarnych 
oraz wód o”adowych, ustala się: 

a)  od”rowadzenie `cieków bytowych do sieci 
kanalizacyjnej, 

b)  budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnej, 
o `rednicy nie mniejszej niw øńŃŃ mm, 

c)  do czasu realizacji sieci kanalizacji dopuszcza 

się stosowanie zbiorników na `cieki, 

d)  nakaz ”odJączenia do sieci kanalizacyjnej ”o jej 
wybudowaniu, 

e)  zakaz od”rowadzania wód o”adowych 
zanieczyszczonych produktami organicznymi, 

ropopochodnymi i mineralnymi do ciągów 
kanalizacji deszczowej, do wód otwartych i do 

gruntu bez uprzedniego podczyszczenia, 

f)  nakaz od”rowadzania nadmiaru wód 
deszczowych ”rzekraczających swoją ilo`cią 
chJonno`ć gruntu do sieci kanalizacji 
deszczowej z mowliwo`cią stosowania innych 
rozwiązaL zgodnie z przepisami z zakresu 

ochrony `rodowiska i prawa wodnego. 

6)  w zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala się: 
zasilanie w gaz ziemny przewodowy za 

”o`rednictwem istniejącej i rozbudowywanej 

sieci, 

7)  w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, 
ustala się: 

a)  zasilanie odbiorców w energię elektryczną  
za ”o`rednictwem  istniejących 
i nowoprojektowanych stacji 

transformatorowych, 
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b)  dla stacji transformatorowych i linii 

elektroenergetycznych zakJada się wymóg 
za”ewnienia niezbędnego dostę”u dla ich 
budowy i eksploatacji, zgodnie z przepisami 

z zakresu prawa energetycznego, 

8)  w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo, ustala się: 
mowliwo`ć zao”atrzenia z miejskiej sieci 

cie”Jowniczej oraz lokalnych uródeJ cie”Ja; 

9)  w zakresie telekomunikacji, ustala się: obsJugę 
z istniejących i rozbudowywanych sieci 

telekomunikacyjnych; 

10)  w zakresie gos”odarki od”adami, ustala się; 
obsJugę zgodnie z gos”odarką okre`loną 
w obowiązujących ”rze”isach gminnych  
dotŁ utrzymania czysto`ci i ”orządku w gminie 

i z przepisami z zakresu gospodarki odpadami. 

§ 10. Ustala się zasady modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji: 

1)  ukJad komunikacyjny ”lanu: 

a)  wJączony jest w istniejący zewnętrzny ukJad 
komunikacyjny miasta ”o”rzez drogę ”ubliczną 
w większo`ci znajdującą się ”oza obszarem 

objętym ”lanem i do niego ”rzylegającą od 
strony zachodniej, której fragment znajduje się 
w granicach obszaru objętego ”lanem ｦ symbol 

1 KDZ, 

b)  stanowi czę`ć zewnętrznego ukJadu 
komunikacyjnego: - droga o symbolu 2KDZ, 

stanowiąca odcinek istniejącej drogi ”ublicznej, 
- droga o symbolu ńKŚL, stanowiąca odcinek 
istniejącej drogi ”ublicznejŁ 

2)  rozwiązania wynikające z etapowej realizacji 

ukJadu komunikacyjnego (ulic, `ciewek 
rowerowych, ”rzystanków komunikacji 
zbiorowej) i równiące się od rozwiązaL 
docelowych uznaje się za tymczasoweŁ 

3)  w liniach rozgraniczających dróg do”uszcza się 
umieszczanie obiektów maJej architektury, jak: 
sJu”y ogJoszeniowe, Jawki, elementy 
dekoracyjne, itp. 

4)  na terenach przeznaczonych na cele 

komunikacji, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1KDZ, 2KDZ, 1KDL, 1KDD, ustala 

się nastę”ujące zasady zagos”odarowania: 

a)  dla dróg ”ublicznych obowiązek lokalizacji 
chodników dla ”ieszych, minimum 
jednostronnie na terenach zabudowanych, 

b)  dla dróg klas zbiorczej i lokalnej do”uszcza się 
lokalizację jedno lub dwukierunkowych `ciewek 
rowerowych, 

5)  w terenach oznaczonych symbolami 7MN 

i 8MN dla dróg wewnętrznych nieoznaczonych 
na rysunku ”lanu, obowiązuje minimalna 
szeroko`ć w liniach rozgraniczających - 6,0m, 

w ”ozostaJych terenach ｦ 5,0m; 

6)  w zakresie wyznaczania miejsc parkingowych 

lub ”ostojowych na danej nieruchomo`ci ustala 
się nastę”ujące wielko`ci: 

a)  zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna ｦ 

minimum 2 stanowiska na dziaJkę budowlaną, 
wliczając miejsca garawowe, 

b)  zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna ｦ 

minimum 1,5 stanowisko na jedno mieszkanie, 

wliczając miejsca garawowe, 

c)  restauracje i kawiarnie ｦ minimum  

10 stanowisk na 100 miejsc konsumpcyjnych, 

d)  biura, urzędy ｦ minimum 20 miejsc 

postojowych na 1000 m2 p.uwŁ, 

e)  obiekty handlowe ｦ minimum 2 miejsca 

”ostojowe na 25 m2 ”ŁuwŁ, 

f)  obiekty produkcyjne ｦ minimum 3 miejsca 

postojowe na 10 zatrudnionych; 

g)  dla wywej wymienionych funkcji obowiązuje 
zapewnienie dodatkowego miejsca 

”ostojowego dla osoby nie”eJnosprawnej, za 

wyjątkiem ””kt a, bŁ 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 11. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
”lanu symbolami: ńMN, 3MN, 4MN, ńŃMN ustala się:  

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca;  

2)  przeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugi 
wbudowane w bryJę budynku o przeznaczeniu 

”odstawowym lub wolnostojące; 

3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

30% powierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy 

o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym 4Ń% 
powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 

podstawowym, 

c)  maksymalna ”owierzchnia uwytkowa dla usJug 
wbudowanych 4Ń% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,  

d)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej,  

e)  wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej do  
12 m, przy czym max. 3 kondygnacje 

nadziemne w tym ”oddasze uwytkowe, 
wysoko`ć zabudowy usJugowej do 9 m, przy 

czym max. 2 kondygnacje nadziemne w tym 

”oddasze uwytkowe, 

f)  wysoko`ć budynków gos”odarczych 
i garawowych do 5 m, max. 1 kondygnacja, 

g)  dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do 4Ń°, 
a dla wolno stojących budynków 
gospodarczych i garawowych od 2Ń° do 4Ń°, 

h)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim,  
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i)  w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
”owywsze ustalenia litŁ a, b, c, d, e, f, g, h 
nalewy stosować od”owiednio w ramach danej 

zmiany ”arametrów lub konstrukcji istniejących 
budynków, 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej:  

a)  dla terenów oznaczonych symbolami ńMN, 
3MN, 10MN: - ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
nie mniejsza niw 6ŃŃ m2, - szeroko`ć frontu 
dziaJki budowlanej nie mniejsza niw 2Ń m, - kąt 
”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°, 

b) dla terenu oznaczonego symbolem 4MN: - 

”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw 7ŃŃ m2, - szeroko`ć frontu dziaJki 
budowlanej nie mniejsza niw 2Ń m; - kąt 
”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°; 

5)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się: 

a)  dla terenu oznaczonego symbolem 1MN 

obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej 

”rzylegającej do obszaru objętego ”lanem oraz 
”o”rzez ukJad dróg wewnętrznych 
nieoznaczonych na rysunku planu;  

b)  dla terenu oznaczonego symbolem 3MN 

obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę ”ubliczną 
klasy dojazdowej (1KDD), z drogi publicznej 

”rzylegającej do obszaru objętego ”lanem oraz 
”o”rzez ukJad dróg wewnętrznych 
nieoznaczonych na rysunku planu,  

c)  dla terenu oznaczonego symbolem 4MN 

obsJugę komunikacyjną ”o”rzez ukJad dróg 
wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku 
planu ”rowadzących do drogi dojazdowej 
oznaczonej symbolem 1KDD,  

d)  dla terenu oznaczonego symbolem 10MN 

obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę 
wewnętrzną (2KŚW) oraz drogę ”ubliczną klasy 
lokalnej (1KDL), 

6)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”ktŁ6; 

7)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

8) w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 12. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
”lanu symbolami: 2MN, 5MN, 8MN ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugi 
wbudowane w bryJę budynku o przeznaczeniu 

podstawowym lub wolnostojące; 

3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

3Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy 

o przeznaczeniu uzu”eJniającym  
40% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 

podstawowym, 

c)  maksymalna ”owierzchnia uwytkowa dla usJug 
wbudowanych 4Ń% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, 

d)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 40% powierzchni dziaJki budowlanej, 

e)  wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej do  
12 m, przy czym max. 3 kondygnacje 

nadziemne w tym ”oddasze uwytkowe, 
wysoko`ć zabudowy usJugowej do 9 m, przy 

czym max. 2 kondygnacje nadziemne w tym 

”oddasze uwytkowe, 

f)  wysoko`ć budynków gos”odarczych 
i garawowych do 5 m, max. 1 kondygnacja, 

g)  dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do  
4Ń°, a dla wolno stojących budynków 
gospodarczych i garawowych od 2Ń° do 4Ń°, 

h)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim. 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw 6ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 2Ń m, 

c)  kąt ”oJowenia wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°Ł 

5)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się: 

a)  dla terenu oznaczonego symbolem  

2MN obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej 

”rzylegającej do obszaru objętego ”lanem oraz 
po”rzez ukJad dróg wewnętrznych 
nieoznaczonych na rysunku planu, 

b)  dla terenu oznaczonego symbolem  

5MN obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę 
”ubliczną klasy dojazdowej (ńKŚŚ), 

c)  dla terenu oznaczonego symbolem  

8MN obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę 
publiczną klasy lokalnej (ńKŚL), drogę ”ubliczną 
klasy dojazdowej (ńKŚŚ) oraz ”o”rzez ukJad 
dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku 
planu. 

6)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”ktŁ6; 
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7)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

8)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 13. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: 6MN, 12MN ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugi 
wbudowane w bryJę budynku o przeznaczeniu 

”odstawowym lub wolnostojące; 

3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy 

o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym  
50% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 

podstawowym, 

c)  maksymalna ”owierzchnia uwytkowa dla usJug 
wbudowanych 5Ń% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, 

d)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 3Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

e)  wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej do  

12 m, przy czym max. 3 kondygnacje 

nadziemne w tym ”oddasze uwytkowe, 
wysoko`ć zabudowy usJugowej do 9 m, przy 

czym max. 2 kondygnacje nadziemne w tym 

”oddasze uwytkowe, 

f)  wysoko`ć budynków gos”odarczych 
i garawowych do 5 m, max. 1 kondygnacja, 

g)  dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do  
4Ń°, a dla wolnostojących budynków 
gospodarczych i garawowych od 2Ń° do 4Ń°, 

h)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim, 

i)  w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
”owywsze ustalenia lit. a, b, c, d, e, f, g, h 

nalewy stosować od”owiednio w ramach danej 

zmiany ”arametrów lub konstrukcji istniejących 
budynkówŁ 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 

niw 6ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 2Ń m, 

c)  kąt ”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°, 

5)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się: 

a)  dla terenu oznaczonego symbolem  

6MN obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę 
”ubliczną klasy dojazdowej (ńKŚŚ) oraz z drogi 

”ublicznej ”rzylegającej do obszaru objętego 
planem, 

b)  dla terenu oznaczonego symbolem  

ń2MN obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę 
zbiorczą (ńKŚz) oraz z drogi publicznej klasy 

lokalnej (1KDL) 

6)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”ktŁ6; 

7)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte  
w § 9; 

8)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 7MN ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca, 
szeregowa lub bliuniacza; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugi 
wbudowane w bryJę budynku o przeznaczeniu 

”odstawowym lub wolnostojące; 

3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy 

o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym  
50% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 

podstawowym, 

c)  maksymalna ”owierzchnia uwytkowa dla usJug 
wbudowanych 5Ń% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, 

d)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 3Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

e)  wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej do  
12 m, przy czym max. 3 kondygnacje 

nadziemne w tym poddasze uwytkowe, 
wysoko`ć zabudowy usJugowej do 9 m, przy 

czym max. 2 kondygnacje nadziemne w tym 

”oddasze uwytkowe, 

f)  wysoko`ć budynków gos”odarczych 
i garawowych do 5 m, max. 1 kondygnacja, 

g)  dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do  
4Ń°, a dla wolnostojących budynków 
gospodarczych i garawowych od 2Ń° do 4Ń°, 

h)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim. 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 
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a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

wolnostojącej, usJugowej: - ”owierzchnia dziaJki 
budowlanej nie mniejsza niw 6ŃŃ m2, - 

szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 2Ń m, 

b)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

bliuniaczej: - ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
nie mniejsza niw 45Ń m2, - szeroko`ć frontu 
dziaJki budowlanej nie mniejsza niw ń4 m, 

c)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

szeregowej: - ”owierzchnia dziaJki budowlanej 
nie mniejsza niw 3ŃŃ m2, - szeroko`ć frontu 
dziaJki budowlanej nie mniejsza niw 7 m, 

d)  kąt ”oJowenia wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°; 

5)  w zakresie okre`lenia linii zabudowy ustala się 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu; 

6)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę ”ubliczną 
klasy dojazdowej (1KDD), z drogi publicznej 

”rzylegającej do obszaru objętego ”lanem oraz 
”o”rzez ukJad dróg wewnętrznych 
nieoznaczonych na rysunku planu;  

7)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”ktŁ6;  

8)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9;  

9)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 15. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
”lanu symbolami 9MN, ńńMN, ń3MN ustala się:  

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugi 
wbudowane w bryJę budynku o przeznaczeniu 

”odstawowym lub wolnostojące;  

3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy:  

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

3Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy 

o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym  
40% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 

podstawowym, 

c)  maksymalna ”owierzchnia uwytkowa dla usJug 
wbudowanych 4Ń% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym,  

d)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 

minimum 4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej,  

e)  wysoko`ć zabudowy mieszkaniowej do  
12 m, przy czym max. 3 kondygnacje 

nadziemne w tym ”oddasze uwytkowe, 

wysoko`ć zabudowy usJugowej do 9 m, przy 

czym max. 2 kondygnacje nadziemne w tym 

poddasze uwytkowe, 

f)  wysoko`ć budynków gos”odarczych 
i garawowych do 5 m, max. 1 kondygnacja,  

g)  dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do  
4Ń°, a dla wolno stojących budynków 
gospodarczych i garawowych od 2Ń° do 4Ń°, 

h)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim, 

i)  w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
”owywsze ustalenia litŁ a, b, c, d, e, f, g nalewy 
stosować od”owiednio w ramach danej zmiany 

”arametrów lub konstrukcji istniejących 
budynków, 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw 6ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 2Ń m, 

c)  kąt ”oJowenia wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego pasa 

drogowego 7Ń do 9Ń°, 

5)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się: 

a)  dla terenu oznaczonego symbolem  

9MN obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę 
zbiorczą (ńKŚź) oraz ”o”rzez drogę 
wewnętrzną (ńKŚW), 

b)  dla terenu oznaczonego symbolem  

11MN obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę 
zbiorczą (ńKŚź) oraz ”o”rzez drogi wewnętrzne 
(1KDW, 2KDW), 

c)  dla terenu oznaczonego symbolem  

ń3MN obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę 
wewnętrzna (2KŚW), 

6)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 

w §ńŃ ”ktŁ6; 

7)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

8)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ńU ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy: 
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a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy 

o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym  
40% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 

podstawowym, 

c)  udziaJ powierzchni biologicznie czynnej 

minimum 4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

d)  wysoko`ć zabudowy usJugowej 
i mieszkaniowej do 13 m, przy czym max. 

3 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

uwytkowe, 

e)  wysoko`ć budynków gos”odarczych 
i garawowych do 5 m, max. 1 kondygnacja, 

f)  dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do  
4Ń°, a dla budynków gos”odarczych od  
2Ń° do 4Ń°, 

g)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim, 

h)  w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
”owywsze ustalenia litŁ a, b, c, d, e, f, g nalewy 
stosować od”owiednio w ramach zmiany 

”arametrów lub konstrukcji istniejących 
budynkówŁ 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 

niw 6ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 2Ń m, 

c)  kąt ”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°, 

5)  do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej; 

6)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną z drogi publicznej 

zbiorczej (2KDz) oraz z drogi publicznej 

”rzylegającej do obszaru objętego ”lanem, 

7) w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 

w §ńŃ ”ktŁ6; 

8)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

9)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2U ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa; 

2)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej 

budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

40% powierzchni dziaJki budowlanej; 

b)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 2Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

c)  wysoko`ć zabudowy do ń3 m, ”rzy czym maxŁ 
3 kondygnacje nadziemne; 

d)  dachy ”Jaskie, dwu lub wielos”adowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do 4Ń°; 

e)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim; 

3)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw ń5ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 

mniejsza niw 25 m; 

c)  kąt ”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 85 do 9Ń°; 

4)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę lokalną 
oznaczona symbolem 1KDL, drogę dojazdową 
oznaczoną symbolem ńKŚŚ oraz ”o”rzez ukJad 
dróg wewnętrznych nieoznaczonych na rysunku 
planu; 

5)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”ktŁ6; 

6)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

7)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3U ustala się:  

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojąca; 

3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy 

o ”rzeznaczeniu uzu”eJniającym  
40% powierzchni zabudowy o przeznaczeniu 

podstawowym, 

c)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

d)  wysoko`ć zabudowy usJugowej 
i mieszkaniowej do 13 m, przy czym  

max. 3 kondygnacje nadziemne w tym 

”oddasze uwytkowe, 

e)  wysoko`ć budynków gos”odarczych 
i garawowych do 5 m, max. 1 kondygnacja, 
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f)  dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do  
4Ń°, a dla budynków gos”odarczych od  
2Ń° do 4Ń°, 

g)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim. 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw 7ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 2Ń m, 

c)  kąt ”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°, 

5)  w zakresie okre`lenia linii zabudowy ustala się 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu; 

6)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę ”ubliczną 
klasy lokalnej (ńKŚL) oraz ”o”rzez drogę 
wewnętrzną (2KŚW), 

7)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują odpowiednie ustalenia zawarte 

w §ńŃ ”ktŁ6; 

8)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

9)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4U ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa; 

2)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej 

budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

60% powierzchni dziaJki budowlanej; 

b)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 3Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej; 

c)  wysoko`ć zabudowy do ń3 m, ”rzy czym  
max. 3 kondygnacje nadziemne, 

d)  dachy ”Jaskie lub wielos”adowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych do 4Ń°, 

e)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim, 

f)  w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
”owywsze ustalenia litŁ a, b, c, d, e nalewy 
stosować od”owiednio w ramach zmiany 

”arametrów lub konstrukcji istniejących 
budynków, 

3)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw ń5ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 25 m, 

c)  kąt ”oJowenia wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°, 

4)  w zakresie okre`lenia linii zabudowy ustala się 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu; 

5)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną ”o”rzez ukJad dróg 
publicznych (droga klasy zbiorczej: 1KDZ, droga 

klasy lokalnej: ńKŚL) oraz drogę wewnętrzną 
(2KDW), 

6)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”ktŁ6; 

7)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 

w §9; 

8)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5U ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

usJugowa; 

2)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej 

budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 3Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

c)  wysoko`ć zabudowy usJugowej do ń3 m, ”rzy 
czym max. 3 kondygnacje nadziemne w tym 

”oddasze uwytkowe, 

d)  wysoko`ć budynków gos”odarczych 
i garawowych do 5 m, max. 1 kondygnacja, 

e)  dachy dwu lub wielospadowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 3Ń° do  
45°, a dla budynków gos”odarczych od  
2Ń° do 4Ń°, 

f)  zakaz stosowania ”okryć dachowych w kolorze 

niebieskim, 

3)  do”uszcza się utrzymanie istniejącej zabudowy 
mieszkaniowej; 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw 8ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw ń5 m, 
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c)  kąt ”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°, 

5)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę ”ubliczną 
klasy lokalnej (1KDL) oraz z drogi publicznej 

”rzylegającej do obszaru objętego ”lanem, 

6)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 

w §ńŃ ”ktŁ6; 

7)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

8)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ńMW ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 

2)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym w zakresie jej 

budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

40% powierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 3Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

c)  wysoko`ć zabudowy do ń5 m, ”rzy czym  
max. 4 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze uwytkowe, 

d)  dachy ”Jaskie, dwu lub wielos”adowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 2Ń°do 4Ń°, 

e)  w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
”owywsze ustalenia litŁ a, b, c, d nalewy 
stosować od”owiednio w ramach zmiany 

”arametrów lub konstrukcji istniejących 
budynków, 

3)  w zakresie warunków Jączenia, ”odziaJu 
nieruchomo`ci i ”arametrów dziaJki budowlanej:  

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw ń2ŃŃ m2,  

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 3Ń m,  

c)  kąt ”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do przylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°, 

4)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę ”ubliczną 
klasy dojazdowej (1KDD); 

5)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”kt.6; 

6)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

7)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2MW ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugi 
zlokalizowane w ”arterach budynków; 

3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

4Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum 3Ń% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

c)  wysoko`ć zabudowy do ń5 m, ”rzy czym  
max. 4 kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze uwytkowe, 

d)  dachy ”Jaskie, dwu lub wielos”adowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 2Ń°do 4Ń°, 

e)  w odniesieniu do zabudowy istniejącej 
”owywsze ustalenia litŁ a, b, c, d nalewy 
stosować od”owiednio w ramach zmiany 

”arametrów lub konstrukcji istniejących 
budynków, 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  ”owierzchnia dziaJki budowlanej nie mniejsza 
niw ń2ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki budowlanej nie 
mniejsza niw 3Ń m, 

c)  kąt ”oJowenia granic wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°;  

5)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną ”o”rzez drogę ”ubliczną 
klasy dojazdowej (1KDD) oraz z drogi publicznej 

klasy lokalnej (1KDL); 

6)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”ktŁ6; 

7)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

8)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ńP ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ tereny obiektów 
”rodukcyjnych, skJadów i magazynów; 

2)  ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ usJugi 
wbudowane w bryJę budynku o przeznaczeniu 

”odstawowym lub wolnostojące; 
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3)  parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
o przeznaczeniu podstawowym 

i uzu”eJniającym w zakresie jej budowy: 

a)  maksymalna powierzchnia zabudowy 

o przeznaczeniu podstawowym  

70% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

b)  maksymalna powierzchnia zabudowy  

usJugowej wolnostojącej 5Ń% ”owierzchni 
dziaJki budowlanej, 

c)  maksymalna ”owierzchnia uwytkowa dla usJug 
wbudowanych 5Ń% ”owierzchni uwytkowej 
zabudowy o przeznaczeniu podstawowym, 

d)  udziaJ ”owierzchni biologicznie czynnej 
minimum ń5% ”owierzchni dziaJki budowlanej, 

e)  wysoko`ć obiektów ”rodukcyjnych, skJadów 
i magazynów do 35,Ń m, ”rzy czym max 
4 kondygnacje nadziemne w tym poddasze 

uwytkowe, 

f)  wysoko`ć zabudowy usJugowej wolnostojącej 
do 12,0 m, przy czym max. 3 kondygnacje 

nadziemne w tym ”oddasze uwytkowe; 

g)  dachy ”Jaskie lub wielos”adowe o kącie 
”ochylenia ”oJaci dachowych od 2Ń°do 4Ń°; 

4)  w zakresie warunków ”odziaJu nieruchomo`ci 
i ”arametrów dziaJki budowlanej: 

a)  powierzchnia dziaJki nie mniejsza niw 25ŃŃ m2, 

b)  szeroko`ć frontu dziaJki nie mniejsza niw 25 m, 

c)  kąt ”oJowenia wydzielonych dziaJek 
budowlanych w stosunku do ”rzylegJego ”asa 
drogowego od 7Ń° do 9Ń°, 

5)  w zakresie okre`lenia linii zabudowy ustala się 
nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie 

z rysunkiem planu; 

6)  nakaz wprowadzenia pasa zieleni izolacyjnej 

wysokiej i `redniej o szeroko`ci nie mniejszej 
niw ń5 m, oznaczonego symbolem graficznym 
na rysunku planu; 

7)  w zakresie obsJugi komunikacyjnej, ustala się 
obsJugę komunikacyjną ”o”rzez ukJad dróg 
publicznych (droga zbiorcza: 2KDZ oraz droga 

lokalna: 1KDL); 

8)  w zakresie zapewnienia miejsc postojowych 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §ńŃ ”ktŁ6; 

9)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

10) w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ńźnw, ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ tereny zieleni 

naturalnej z wodami powierzchniowymi; 

2)  zakaz zabudowy; 

3)  nakaz zachowania istniejących rowów 
melioracyjnych za”ewniających ”rawidJowe 
funkcjonowanie urządzeL melioracji 
szczegóJowych i wJa`ciwych warunków 
odbioru wód ”owierzchniowych; 

4)  dopuszczenie przebudowy i mowliwo`ci 
utwardzania koryta cieku; 

5)  wszelkie dziaJania związane z realizacją 
urządzeL wodnych na rzece, ciekach 
naturalnych, kanaJach i rowach oraz 

z wykorzystywaniem ich wód dla równych 
potrzeb zgodnie z przepisami zakresie prawa 

wodnego; 

6)  w zakresie infrastruktury technicznej 

obowiązują od”owiednie ustalenia zawarte 
w §9; 

7)  w zakresie ochrony `rodowiska, ”rzyrody, 
krajobrazu kulturowego obowiązują 
odpowiednie ustalenia zawarte w §8Ł 

§ 25. Dla terenu oznaczonego na rysunku  

”lanu symbolem ńKŚź ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 

klasy zbiorczej ｦ fragment terenu pod 

poszerzenie drogi; 

2)  w zakresie zasad i warunków 
zagospodarowania terenu: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 

w granicach obszaru objętego ”lanem znajduje 
się ”oszerzenie drogi o szeroko`ci Ń ｦ 7,5 m. 

§ 26. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2KŚź ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ droga publiczna 

klasy zbiorczej; 

2)  w zakresie zasad i warunków 
zagospodarowania terenu: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ od 

12,5 do 30,5 m, 

b)  szeroko`ć jezdni minŁ 7 m, 

c)  skrzywowania w granicach opracowania z drogą 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem  
1KDL oraz z ulicą klasy zbiorczej znajdującą się 
przy granicy obszaru objętego ”lanemŁ 

§ 27. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ńKŚL ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe: droga publiczna 

klasy lokalnej ｦ fragment terenu pod 

poszerzenie drogi. 

2)  w zakresie zasad i warunków 
zagospodarowania terenu: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ  

15,0 m, w granicach obszaru objętego ”lanem 
znajduje się ”oszerzenie drogi o szeroko`ci  
3,0 ｦ 15,0 m; 
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b)  skrzywowania w granicach opracowania 

z drogami oznaczonymi na rysunku planu 

symbolami 1KDZ, 2KDZ, 1KDD, 2KDW. 

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ńKŚŚ ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ droga publiczna 

klasy dojazdowej; 

2)  w zakresie zasad i warunków 
zagospodarowania terenu: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ  

10,0 m, 

b)  szeroko`ć jezdni minŁ 4,5 m, 

c)  skrzywowania w granicach opracowania z drogą 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolem  
1KDL oraz z ulicą klasy zbiorczej znajdującą się 
”rzy granicy obszaru objętego ”lanemŁ 

§ 29. Śla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami ńKŚW, 2KŚW ustala się: 

1)  przeznaczenie podstawowe ｦ droga 

wewnętrzna; 

2)  w zakresie zasad i warunków 
zagospodarowania terenu: 

a)  szeroko`ć w liniach rozgraniczających ｦ 8,0 m, 

b)  szeroko`ć jezdni minŁ 4,5 mŁ 

 

 

RozdziaJ 3 

Przepisy —oLcowe 

§ 30. 1. W związku ze wzrostem warto`ci 
nieruchomo`ci w wyniku uchwalenia planu, ustanawia 

się o”Jatę z tytuJu wzrostu warto`ci nieruchomo`ci; 

2Ł Warto`ć stawki ”rocentowej sJuwącej 
naliczaniu o”Jaty okre`la się nastę”ująco: 

1) 15% - dla terenów ”rzeznaczonych ”od 

zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolami MN;  

2) 15% - dla terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę mieszkaniową wielorodzinną 
oznaczoną na rysunku ”lanu symbolami MW;  

3) 15% - dla terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę usJugową oznaczoną na rysunku 
planu symbolami U;  

4) 15% - dla terenów ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę ”rodukcyjną oznaczoną na rysunku 
planu symbolami P;  

5) 5% - dla terenów ”ozostaJychŁ 

§ 31. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
3Ń dni od dnia jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 

Województwa Podkar”ackiegoŁ 

 

 

Przewodniczący Rady Mie–s—ie– w Śębicy  
 

Stefan Bieszczad 
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źaJącznik Nr 2 

Śo UchwaJy Nr XVIIIłń87łńń 

Rady Miejskiej w Śębicy 

z dnia 3 listopada 2011 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do  

mie–scowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 4ł2ŃŃ8 miasta Śębica,  
obszaru poJowonego w re–onie ulic _więtosJawa i Mo`cic—iego w ŚębicyŁ 

 
Projekt miejscowego planu zagospodarowania 

”rzestrzennego nr 4ł2ŃŃ8 miasta Śębica, obszaru 

”oJowonego w rejonie ulic _więtosJawa i Mo`cickiego 
w Śębicy wraz z ”rognozą oddziaJywania na 
`rodowisko wyJowony zostaJ do ”ublicznego wglądu  
w dniach: 

Pierwsze wyJowenie - od 25.09.2009r  

do 26.10.2009r. 

Śyskusja ”ubliczna odbyJa się 2ńŁńŃŁ2009r. 

W wyznaczonym  terminie skJadania uwag -  

do dnia ń6ŁńńŁ2ŃŃ9rŁ w”JynęJy dwie uwagi, które 
zostaJy roz”atrzone ”ozytywnieŁ 

Śrugie wyJowenie - od 17.02.2010r  

do 11.03.2010r. 

Śyskusja ”ubliczna odbyJa się 24ŁŃ2Ł2ŃńŃrŁ 

W wyznaczonym terminie skJadania uwag - do 

dnia 26ŁŃ3Ł2ŃńŃrŁ w”JynęJo czterna`cie uwag,  
z czego jedna nie dotyczyJa ”rojektu ”lanuŁ Uwagi 
zostaJy roz”atrzone ”ozytywnieŁ 

Trzecie wyJowenie - od 09.02.2011r  

do 11.03.2011r. 

Śyskusja ”ubliczna odbyJa się Ń3ŁŃ3Ł2ŃńńrŁ 

W wyznaczonym terminie skJadania uwag -  

do dnia Ń4ŁŃ4Ł2ŃńńrŁ nie w”JynęJa wadna uwagaŁ 

Czwarte wyJowenie - od 31.08.2011r  

do 29.09.2011r. 

Śyskusja ”ubliczna odbyJa się 23ŁŃ9Ł2ŃńńrŁ 

W wyznaczonym terminie skJadania uwag -  

do dnia 2ŃŁńŃŁ2ŃńńrŁ nie w”JynęJa wadna uwagaŁ 

 

 

 

źaJącznik Nr 3 

Śo UchwaJy Nr XVIIIłń87łńń 

Rady Miejskiej w Śębicy 

z dnia 3 listopada 2011 r. 

 

Rozstrzygniecie o sposobie realizac–i zadaL z za—resu infrastru—tury techniczne– 
oraz zasad ich finansowania, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

nr 4ł2ŃŃ8 miasta Śębica, obszaru poJowonego w re–onie ulic _więtosJawa i Mo`cic—iego w Śębicy 

 

 

Jako ”odstawę ”rawną ”rzyjęto: 

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.  

U. Nr 80, poz. 717 z p. z.) 

- ustawa z dnia 8 marca ń99Ń rŁ o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. 

 Nr 142, poz. 1591 z p. z.) 

- ustawa z dnia 13 listopada 2003 r.  

o dochodach jednostek samorządu 
terytorialnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. 

Nr 80, poz. 529) 

- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

o gos”odarce nieruchomo`ciami (jednolity 
tekst: Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651) 

- ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.). 

Celem o”racowania jest okre`lenie s”osobu 
realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 

zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego nr 4ł2ŃŃ8 miasta Śębica, obszaru 
”oJowonego w rejonie ulic _więtosJawa i Mo`cickiego 

w Śębicy, które nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
zasady ich finansowania. 

Opracowanie s”orządzono ”o analizie 
wszystkich obowiązujących w zakresie budwetu 
miasta ustaw i ”rze”isów wykonawczych do nich, jak 
i s”orządzonych materiaJów ”lanistycznych,  
a w szczególno`ci w o”arciu o ”rognozę skutków 
finansowych uchwalenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz Studium 

uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowania 
”rzestrzennego miasta ŚębicaŁ 

W celu umowliwienia realizacji inwestycji 
kubaturowych na terenach ”rzeznaczonych ”od równe 
formy zainwestowania jak zabudowa: mieszkaniowa 

jednorodzinna, mieszkaniowa wielorodzinna, 

usJugowa, tereny obiektów ”rodukcyjnych, skJadów  
i magazynów, które obecnie są czę`ciowa 
zainwestowane oraz stanowią nieuwytki bądu 
uwytkowane są rolniczo -  konieczna będzie budowa 
infrastruktury, która wymagać będzie znacznych 
nakJadów finansowychŁ 

Finansowanie realizacji zadaL za”isanych  
w ”lanie inwestycji infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy jest uzalewnione od 
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jej zdolno`ci finansowej i będzie okre`lona  
w wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących 
zaJączniki do uchwaJ budwetowych w kolejnych 
okresach czasowych. 

Śo zadaL z zakresu infrastruktury technicznej 
nalewących do zadaL wJasnych gminy, nalewy: 

ȸ wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi 

gminne, bądu ”oszerzenie istniejących, 

ȸ uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, 
kanalizację sanitarną i sieć o`wietlenia 
ulicznego, 

ȸ budowa jezdni, chodników na drogach 
gminnych. 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej 

ujęte w miejscowym ”lanie zagos”odarowania 
przestrzennego nr 4/2008 miasta Śębica, obszaru 
”oJowonego w rejonie ulic _więtosJawa i Mo`cickiego 
w Śębicy, nalewące do zadaL wJasnych gminy 
obejmują: 

1) poszerzenie drogi lokalnej, oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem ńKŚL o Jącznej 
dJugo`ci  okŁ 7ŃŃ m, 

2) budowę nowej drogi dojazdowej, oznaczonej na 

rysunku ”lanu symbolem ńKŚŚ o Jącznej 
dJugo`ci okŁ 45Ń m, 

Koniecznym będzie wybudowanie: 

1) okoJo ｦ ń5ŃŃ mb sieci wodociągowej jako 
rozbudowa istniejącego systemu 
wodociągowego, 

2) okoJo ｦ 1900 mb sieci kanalizacji sanitarnej dla 

obsJugi nowych terenów wyznaczonych 
planem, 

3) okoJo ｦ ń2ŃŃmb o`wietlenia ulicznego dla 
nowych dróg wyznaczonych ”lanemŁ 

_rodki finansowe na te cele będą ”ochodzić ze 
`rodków wJasnych gminy miasta Śębica ustalanych  
w ”oszczególnych budwetach na dany rok oraz  
z funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

Kolejnym uródJem dochodu gminy będzie renta 
”lanistyczna ”Jacona na rzecz gminy, wynikająca ze 
wzrostu warto`ci nieruchomo`ciŁ 

Mowna zaJowyć, we ”rogramy unijne związane  
z ”ozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które 
wdrowono w mie`cie ”ozwolą na ”rzys”ieszenie ”rac 
związanych z realizacją zadaL inwestycyjnych 
nalewących do zadaL wJasnychŁ 

Gmina miasto Śębica wykorzysta wszystkie 
mowliwo`ci dla ”ozyskania funduszy w celu realizacji 
zapisanych w planie inwestycji infrastruktury 

technicznej, które nalewą do jego zadaL wJasnychŁ 
Prognozowane wydatki związane z realizacją  
wwŁ ”rojektu winny stanowić ”odstawę do ”odjęcia 
”rac nad ujęciem ich w Wieloletnich Programach 
Inwestycyjnych. 
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UCHWAIA NR XXIłńŃ7ł2Ńńń 

RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU 

 z dnia 25 listopada 2011 r. 

  
w sprawie o—re`lenia trybu i szczegóJowych —ryteriów oceny wnios—ów 

o realizac–ę zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) oraz  

art. 19 c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dziaJalno`ci ”owytku ”ublicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). 

Rada Miejska w Jedliczu 

uchwala, co następu–e: 

§ 1. 1. Uchwala się tryb i szczegóJowe kryteria 
oceny wniosków o realizację zadania ”ublicznego 
w ramach inicjatywy lokalnej. 

2. Inicjatywa lokalna w ramach niniejszej 

uchwaJy to forma ws”óJ”racy Gminy Jedlicze 
z mieszkaLcami w celu ws”ólnego realizowania zadaL 
publicznych na rzecz s”oJeczno`ci lokalnej Gminy 
Jedlicze. 

3Ł źadania ”ubliczne ”odlegające realizacji 
w ramach inicjatywy lokalnej w trybie okre`lonym 
niniejszą uchwaJą obejmują zadania o”isane w art. 19 

b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o dziaJalno`ci ”owytku ”ublicznego i o wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536). 

§ 2. Z wnioskiem o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą 
wystą”ić mieszkaLcy Gminy Jedlicze bez”o`rednio, 
bądu za ”o`rednictwem organizacji ”ozarządowych lub 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziaJalno`ci ”owytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r.  

Nr 234, poz. 1536). 

§ 3. 1. Wniosek o realizację zadania 
publicznego w ramach inicjatywy lokalnej powinien 

zawierać w szczególno`ci: 


