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§ 6. Traci moc uchwała nr LXVIII/239/06 Rady 
Miejskiej Gminy Gryfów Ċląski z dnia 16 maja  
2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przy-
znania i odpłatnoċci za usługi opiekuĉcze oraz 
specjalistyczne usługi opiekuĉcze, jak również 
szczegółowych warunków czćċciowego lub całko-
witego zwolnienia z odpłatnoċci oraz trybu ich 
pobierania. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Gryfów Ċląski. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnoċląskiego i wcho-
dzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłosze-
nia. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: 
Robert Skrzypek 
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UCHWAŁA NR III/11/10 
 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ 

 z dnia 29 grudnia 2010 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Maciejowiec 
i części obrębu Pasiecznik, gmina Lubomierz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, 
poz. 717 z późn. zm.) oraz w nawiązaniu do uchwa-
ły nr XLIII/212/09 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz 
z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla obrćbu Maciejowiec 
i czćċci obrćbu Pasiecznik, gmina Lubomierz, po 
stwierdzeniu zgodnoċci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaĉ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego miasta i gminy Lubomierz (uchwa-
ła nr XXII/123/96 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz 
z dnia 28 lutego 1996 r.), zmienionego uchwałą  
nr III/9/10 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 
29 grudnia 2010 r., Rada Miejska Gminy Lubomierz 
uchwala, co nastćpuje:  

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoċci z ustalenia-
mi okreċlonymi w „Studium uwarunkowaĉ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego miasta 
i gminy Lubomierz”, uchwala sić miejscowy plan 
zagospodarowania dla obrćbu Maciejowiec i czć-
ċci obrćbu Pasiecznik, gmina Lubomierz, i przyj-
muje sić ustalenia zawarte w uchwale jako przepi-
sy prawa miejscowego.  

2. Niniejszym miejscowym planem zagospo-
darowania przestrzennego objćto obszar czćċci 
wiejskiej gminy Lubomierz w granicach obrćbu 
geodezyjnego wsi Maciejowiec i czćċci wsi Pa-
siecznik. 

§ 2. Integralną czćċcią niniejszej uchwały są 
nastćpujące załączniki:  

1) załącznik nr 1 − rysunek planu, w skali 
1:2000;  

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnićcie o sposobie 
rozpatrzenia uwag do projektu planu;  

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie 
realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadaĉ 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

DZIAŁ I 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwały jest mowa o:  

1) ciągi piesze – należy przez to rozumieć wy-
dzielone ciągi przeznaczone dla ruchu piesze-
go;  

2) drogach niepublicznych – należy przez to ro-
zumieć drogć niezaliczaną do żadnej z katego-
rii dróg publicznych na podstawie przepisów 
odrćbnych;  

3) korytarze ekologiczne – należy przez to rozu-
mieć ciąg dzikiej roċlinnoċci, zadarnione pasy 
wzdłuż dróg i cieków wodnych, a także nie-
uprawiane obrzeża pola, które łącząc sić 
z innymi pasami roċlinnoċci tworzą sieć, sta-
nowiącą schronienie dla zwierząt, bćdącą 
swoistym szlakiem komunikacyjnym dla wielu 
gatunków roċlin i zwierząt; 

4) nieprzekraczalnych liniach zabudowy – należy 
przez to rozumieć linić, która nie może zostać 
przekroczona sytuowaniem elewacji budyn-
ków, przy budowie nowych budynków oraz 
rozbudowie budynków istniejących; nie doty-
czy budowli i obiektów małej architektury; 
okapy i gzymsy nie mogą wykraczać poza nie-
przekraczalną linić zabudowy o wićcej niż  
0,5 m, galerie, tarasy lub schody zewnćtrzne 
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o wićcej niż 1 m, a wykusze i ganki o wićcej 
niż 1,5 m, i na długoċci nie wićcej niż 1/4 sze-
rokoċci elewacji frontowej, pod warunkiem 
nieprzekraczania linii rozgraniczających teren, 

5) obszarze − należy przez to rozumieć cały ob-
szar objćty granicami opracowania;  

6) planie − należy przez to rozumieć ustalenia 
planu zawarte tekċcie niniejszej uchwały oraz 
załącznikach, o których mowa w § 2;  

7) powierzchni terenu biologicznie czynnej − ro-
zumie sić przez to grunt rodzimy pokryty ro-
ċlinnoċcią oraz wodć powierzchniową na 
działce budowlanej, a także 50% sumy po-
wierzchni tarasów i stropodachów o po-
wierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych 
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu 
zapewniającym im naturalną wegetacjć; 

8) powierzchni zabudowy − rozumie sić przez to 
powierzchnić terenu zajćtą przez budynek 
w stanie wykoĉczonym, wyznaczoną przez 
rzut pionowy zewnćtrznych krawćdzi budynku 
na powierzchnić terenu;  

9) produkcji nieuciążliwej – należy przez to ro-
zumieć działalnoċć produkcyjną, której ewen-
tualna uciążliwoċć nie wykracza poza granice 
działki, na której jest prowadzona;  

10) przepisach szczególnych − należy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi;  

11) przeznaczeniu − należy przez to rozumieć 
funkcjć terenu okreċloną w ustaleniach planu;  

12) przeznaczeniu podstawowym − należy przez 
to rozumieć takie przeznaczenie, które powin-
no przeważać na danym terenie, w sposób 
okreċlony ustaleniami planu;  

13) przeznaczeniu uzupełniającym − należy przez 
to rozumieć przeznaczenie inne niż podsta-
wowe, które rozszerza przeznaczenie podsta-
wowe danego terenu w sposób okreċlony 
w ustaleniach planu;  

14) terenie − należy przez to rozumieć obszar, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi, oznaczony numerem i symbolem 
funkcji;  

15) uciążliwoċci dla ċrodowiska − rozumie sić 
przez to zjawiska fizyczne lub stany utrudnia-
jące życie (zwłaszcza hałas, wibracje, zapachy, 
zanieczyszczenie powietrza, wód i zanieczysz-
czenie odpadami), które stwarzają możliwoċć 
pogorszenia jego stanu, w rozumieniu przepi-
sów szczególnych;  

16) usługach − rozumie sić przez to w szczególno-
ċci usługi z zakresu handlu detalicznego 
i hurtowego, gastronomii, rzemiosła, obsługi 
ludnoċci lub przedsićbiorstw, administracji, 
kultury, kultu religijnego, zdrowia i opieki spo-
łecznej, agroturystyki, turystyki itp.;  

17) usługach hotelarskich – rozumie sić przez to 
krótkotrwałe, ogólnie dostćpne wynajmowa-
nie domów, mieszkaĉ, pokoi, miejsc noclego-
wych, a także miejsc na ustawienie namiotów 
lub przyczep samochodowych oraz ċwiadcze-
nie, w obrćbie obiektu, usług z tym związa-
nych;  

18) usługach nieuciążliwych – rozumie sić przez to 
usługi niepowodujące szkodliwoċci i uciążli-

woċci dla użytkowników sąsiednich terenów 
i niezaliczone według przepisów szczególnych 
do przedsićwzićć „mogących znacząco od-
działywać na ċrodowisko”;  

19) usługach publicznych – rozumie sić przez to 
usługi o charakterze niekomercyjnym;  

20) infrastrukturze technicznej – należy przez to 
rozumieć urządzenia, sieci przesyłowe i zwią-
zane z nimi obiekty ċwiadczące niezbćdne 
i podstawowe usługi dla okreċlonej jednostki 
przestrzenno-gospodarczej w zakresie energe-
tyki, dostarczania ciepła, wody, usuwania 
ċcieków i odpadów, transportu, teletechniki.  
2. Niezdefiniowane pojćcia należy rozumieć 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 

§ 4. 1. Obowiązującymi ustaleniami planu są 
nastćpujące oznaczenia graficzne na rysunku pla-
nu:  
1) granica obszaru objćtego planem tożsama 

z granicą strefy „OW” obserwacji archeologicz-
nej;  

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-
czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia;  

3) symbole literowe okreċlające przeznaczenie 
podstawowe terenu;  
a) MZ – tereny istniejącej zabudowy zagrodo-

wej i mieszkaniowej jednorodzinnej  
b) RM – tereny zabudowy zagrodowej 

i agroturystyki,  
c) MN – tereny projektowanej zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej,  
d) MW/U – tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej i usługowej,  
e) U – tereny zabudowy usługowej,  
f) UK – tereny usług kultu religijnego  
g) UO – tereny usług oċwiaty,  
h) UP – tereny usług publicznych  
i) UT – tereny usług turystyki  
j) US – tereny usług sportu i rekreacji,  
k) ZN – tereny zieleni objćte formami ochrony 

przyrody zgodnie z przepisami o ochronie 
przyrody  

l) ZN/ZP – teren chronionego założenia pała-
cowo-parkowego na terenie lasów chronio-
nych  

m) ZL – tereny lasów,  
n) ZLD –dolesienia,  
o) ZP – tereny zieleni parkowej,  
p) RU – tereny obsługi produkcji rolnej,  
q) R – tereny rolne bez prawa zabudowy,  
r) WS – tereny wód ċródlądowych powierzch-

niowych,  
s) W – tereny cieków i rowów melioracyjnych,  
t) KS – tereny obsługi komunikacji,  
u) KD – tereny dróg publicznych, w tym: KDL – 

drogi publiczne klasy lokalnej, KDD – drogi 
publiczne klasy dojazdowej,  

v) KDW – tereny dróg wewnćtrznych − niepu-
blicznych,  

4) nieprzekraczalne linie zabudowy;  
5) granica strefy „A” ċcisłej ochrony konserwa-

torskiej;  
6) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
7) granica strefy „E” ochrony ekspozycji;  
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8) granica obszaru NATURA 2000 PLH020054 
„Ostoja nad Bobrem”  

9) granica Parku Krajobrazowego Doliny Bobru  
10) obszar projektowanego rezerwatu przyrody 

„Dziki Wąwóz”  
2. Pozostałe elementy rysunku planu mają 

charakter informacyjny bądź postulatywny. 

Rozdział 1 

Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego oraz wymagania wynikające 

z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych 

§ 5. 1. Na całym obszarze objćtym planem 
obowiązują nastćpujące zasady ochrony i kształ-
towania ładu przestrzennego:  
1) kształtowanie zabudowy ma uwzglćdniać skalć, 

formć i detal architektoniczny charakterystyczny 
dla regionalnego budownictwa;  

2) ciągi zabudowy lokalizowanej na obszarach 
wiejskich, szczególnie wzdłuż ulic i dróg pu-
blicznych;  

3) ekspozycja obiektów reprezentacyjnych z tere-
nów publicznych;  

4) ciągi zieleni stanowiące izolacjć przestrzenną 
terenów i obiektów obcych krajobrazowo lub 
uciążliwych;  

5) zakazuje sić stosowania sidingu, blach, płyt 
warstwowych (tzw. „obornickich”) oraz innych 
tworzyw sztucznych, jako materiału wykoĉcze-
niowego ċcian;  

6) przy projektowaniu kolorystyki istniejących 
i projektowanych budynków wyklucza sić sto-
sowanie kolorów jaskrawych, dalekich od natu-
ralnych oraz umieszczanie na elewacjach ele-
mentów odblaskowych;  

7) zakazuje sić realizacji ogrodzeĉ pełnych oraz 
ogrodzeĉ o przćsłach z typowych elementów 
betonowych;  

8) w przypadku uzupełniania zabudowy na tere-
nach zainwestowanych, dopuszcza sić przekro-
czenie wyznaczonych linii zabudowy, wyłącznie 
po uzyskaniu zgody zarządcy drogi.  

2. Na całym obszarze objćtym planem obo-
wiązują nastćpujące wymagania wynikające z po-
trzeb kształtowania przestrzeni publicznych:  
1) na terenie przestrzeni publicznej dopuszcza sić 

umieszczanie elementów informacji turystycz-
nej, plansz reklamowych i elementów małej ar-
chitektury, zgodnie z wymogami przepisów 
szczególnych i odrćbnych,  

2) zakazuje sić umieszczania elementów, o których 
mowa w pkt 1, na elewacjach obiektów zabyt-
kowych. 

Rozdział 2 

Ogólne zasady ochrony środowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

§ 6. Teren objćty planem leży w granicach 
projektowanego Obszaru NATURA 2000 − Specjal-
nego Obszaru Ochrony „Ostoja nad Bobrem” 
PLH020054, dla którego obowiązują przepisy 
szczególne. 

§ 7. Teren objćty planem położony jest czć-
ċciowo w granicach Parku Krajobrazowego Doliny 

Bobru i jego otuliny, dla których obowiązują prze-
pisy szczególne. 

§ 8. Na obszarze objćtym planem wystćpuje 
jeden obiekt uznany za pomnik przyrody, chronio-
ny na podstawie przepisów odrćbnych, tj. buk po-
spolity, zlokalizowany na działce o nr ewidencyj-
nym 325/170. 

§ 9. Na obszarze objćtym planem ustala sić 
granicć projektowanego rezerwatu przyrody „Dziki 
Wąwóz”, dla którego obowiązują przepisy szcze-
gólne. 

§ 10. Na całym obszarze objćtym planem 
obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1) segregacja odpadów w miejscach wyznaczo-

nych i wykonanych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;  

2) uciążliwoċci z prowadzonych działalnoċci nie 
mogą wykraczać poza linie rozgraniczające te-
renów przeznaczonych pod te działalnoċci; 

 3) ustala sić obowiązek pozostawienia minimum  
3 m pasa wolnego od zabudowy wzdłuż 
wszystkich cieków wodnych i potoków. 

§ 11. Ustala sić obowiązek uzgadniania wszel-
kich robót związanych z budowlami komunikacyj-
nymi z organem właċciwym w sprawie melioracji 
i urządzeĉ wodnych. 

Rozdział 3 

Ogólne zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 12. Na obszarze objćtym planem ustala sić 
ochronć historycznego układu wsi z dominującą 
formą układu wsi łaĉcuchowych, w tym przede 
wszystkim zachowania układu dróg, podziału dzia-
łek i sposobu zagospodarowania działek siedli-
skowych. 

§ 13. 1. Na całym obszarze objćtym planem 
wystćpują nastćpujące obiekty wpisane do reje-
stru zabytków, chronione na podstawie przepisów 
odrćbnych:  
1) Dwór z XVI–XVII w., Maciejowiec – Góra Zam-

kowa nr 51, Lubomierz, pod numerem rejestru 
344 z dnia 13.11.1956 r.  

2) Park pałacowy, krajobrazowy, pod numerem 
rejestru 483/J z dnia 22.10.1976 r.  

3) Pałac z XIX w., Maciejowiec – Góra Zamkowa nr 
59, Lubomierz, pod numerem rejestru 484/J 
z dnia 22.10.1976 r.  

4) Kaplica mszalna pw. Wniebowzićcia NMP, pod 
numerem rejestru A/2162/672/J z dnia 
11.05.1981 r.  

5) Mauzoleum rodziny von Kramst w zespole pa-
łacowo-parkowym, pod numerem rejestru 673/J 
z dnia 08.05.1981 r.  

2. Wszelkie działania związane z obiektami, 
o których mowa w ust. 1, wymagają uzyskania 
pozytywnej decyzji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

§ 14. 1. Na obszarze objćtym planem wystćpu-
ją nastćpujące obiekty figurujące w gminnej ewi-
dencji zabytków  
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1) Oficyna przy dworze, Maciejowiec – Góra 
Zamkowa;  

2) Oficyna na prawo od dworu, obecnie stajnia, 
Maciejowiec – Góra Zamkowa;  

3) Budynek obok dworu (pozostał parter), Macie-
jowiec – Góra Zamkowa;  

4) Brama wjazdowa na teren dworu, Maciejo-
wiec – Góra Zamkowa;  

5) Dom, Maciejowiec nr 1;  
6) Dom, Maciejowiec nr 2;  
7) Dom, Maciejowiec nr 3;  
8) Dom, Maciejowiec nr 5;  
9) Dom, Maciejowiec nr 6;  

10) Dom, Maciejowiec nr 7;  
11) Budynek mieszkalno-gospodarczy, Maciejo-

wiec nr 8;  
12) Dom, Maciejowiec nr 10;  
13) Dom, obecnie schronisko młodzieżowe, Ma-

ciejowiec nr 13;  
14) Budynek mieszkalno-gospodarczy, Maciejo-

wiec nr 15;  
15) Dom, Maciejowiec nr 16;  
16) Dom, Maciejowiec nr 19;  
17) Budynek gospodarczy (opuszczony), Maciejo-

wiec nr 20;  
18) Dom, Maciejowiec nr 21;  
19) Dom, Maciejowiec nr 26;  
20) Dom, Maciejowiec nr 28;  
21) Dom, Maciejowiec nr 29;  
22) Budynek mieszkalno-gospodarczy, Maciejo-

wiec nr 31;  
23) Stodoła, Maciejowiec nr 31;  
24) Budynek mieszkalno-gospodarczy, Maciejo-

wiec nr 35;  
25) Dom, obecnie budynek gospodarczy, Macie-

jowiec nr 36;  
26) Dom (szachulec ocieplony, łupek), Maciejo-

wiec nr 37;  
27) Budynek gospodarczy, Maciejowiec nr 37;  
28) Dom, Maciejowiec nr 38;  
29) Budynek gospodarczy, Maciejowiec nr 38;  
30) Dom, Maciejowiec nr 40;  
31) Dom, Maciejowiec nr 41;  
32) Budynek gospodarczy, Maciejowiec nr 41;  
33) Dom, Maciejowiec nr 42;  
34) Dom, Maciejowiec nr 43;  
35) Dom, Maciejowiec nr 44;  
36) Budynek mieszkalno-gospodarczy, Maciejo-

wiec nr 45;  
37) Dom, Maciejowiec nr 46;  
38) Dom, Maciejowiec nr 47;  
39) Budynek gospodarczy, Maciejowiec nr 47;  
40) Dom, Maciejowiec nr 50;  
41) Budynek mieszkalno-gospodarczy (ruina), 

Maciejowiec nr 51;  
42) Budynek mieszkalno-gospodarczy, Maciejo-

wiec nr 52;  
43) Dom, Maciejowiec nr 56;  
44) Budynek mieszkalno-gospodarczy, Maciejo-

wiec nr 57;  
45) Dom, Maciejowiec nr 63;  
46) Remiza strażacka, Maciejowiec;  
47) Trafostacja, Maciejowiec nr 39.  

2. Dla obiektów, o których mowa w ust. 1, 
ustala sić ochronć konserwatorską, o których mo-
wa w ust. 1, obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) nakaz zachowania budynku w zakresie bryły, 

formy i pierwotnego rodzaj pokrycia dachu, 
układu i wystroju elewacji, pierwotnej formy 
stolarki okiennej i drzwiowej;  

2) zakaz zmiany wyglądu w sposób niezgodny ze 
stylem obiektu w zakresie stosowanych mate-
riałów zewnćtrznych i kolorystyki;  

3) przy remoncie elewacji nakaz odtworzeniem 
historycznych podziałów, detalu i kolorów, 
zgodnie z ich pierwowzorem;  

4) przy wymianie stolarki okiennej i drzwiowej 
zewnćtrznej nakaz dostosowania do pierwotnej 
historycznej formy oraz podziałów;  

5) ustala sić zakaz stosowania szprosów mićdzy-
szybowych;  

6) przy wymianie pokrycia dachu nakaz zachowa-
nia lub przywrócenia pierwotnego rodzaju po-
krycia w zakresie formy i materiału;  

7) dla obiektów przeznaczonych do rozbiórki usta-
la sić obowiązek wczeċniejszego wykonania 
kart ewidencyjnych zabytków architektury i bu-
downictwa na warunkach okreċlonych przez 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz 
otrzymania pozytywnej ekspertyzy budowlanej 
wykonanej przez rzeczoznawcć budowlanego 
na podstawie przepisów odrćbnych;  

8) dopuszcza sić wymianć zabudowy w wypadku, 
gdy jest to uzasadnione wzglćdami technicz-
nymi, ekonomicznymi lub planistycznymi po 
uzyskaniu akceptacji Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków i na warunkach przez niego 
okreċlonych. 

§ 15. 1. Ustala sić strefć „A” ċcisłej ochrony 
konserwatorskiej, dla której zakłada sić pierwszeĉ-
stwo wymagaĉ konserwatorskich nad wszelką 
prowadzoną współczeċnie działalnoċcią inwesty-
cyjną, gospodarczą i usługową.  

2. Przebieg strefy, o której mowa w ust. 1, 
przedstawia rysunek planu.  

3. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
przedmiotem ochrony jest zespół parkowo-
pałacowy z barokowym pałacem, renesansowym 
dworem i rozległym, romantycznym parkiem, zlo-
kalizowane w bliskim sąsiedztwie projektowanego 
rezerwatu przyrody „Dziki Wąwóz”.  

4. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowią-
zują nastćpujące ustalenia:  
1) obowiązek zachowania historycznego układu 

przestrzennego parku;  
2) obowiązek utrzymania krajobrazu przyrodnicze-

go związanego przestrzennie z historycznym za-
łożeniem urbanistycznym;  

3) przy restauracji i modernizacji obiektów ustala 
sić obowiązek dostosowania funkcji do wartoċci 
obiektów,  

4) zakaz przejazdu pojazdów cićżkich przez teren 
parku.  

5. Wszelkie inwestycje należy uzgadniać 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na za-
sadach i w zakresie okreċlonym w przepisach 
szczególnych. 
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§ 16. 1. Ustala sić strefć „B” ochrony konser-
watorskiej, której przebieg przedstawia rysunek 
planu.  

2. W granicach strefy, o której mowa w ust. 1, 
przedmiotem ochrony jest historyczne ukształto-
wanie wsi.  

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, obowią-
zują nastćpujące ustalenia:  
1) ustala sić obowiązek zachowania układu wsi 

łaĉcuchowej;  
2) obowiązuje zakaz lokalizowania wićcej niż jed-

nego budynku na osobno wydzielonej działce. 
4. Wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wo-

jewódzkim Konserwatorem Zabytków na zasadach 
i w zakresie okreċlonym w przepisach szczegól-
nych. 

§ 17. 1. Ustala sić strefć „E” ochrony ekspozy-
cji historycznego założenia parkowo-pałacowego. 

2. Przebieg strefy, o której mowa w ust. 1, 
przedstawia rysunek planu.  

3. W strefie, o której mowa w ust. 1, ustala sić 
zakaz lokalizowania jakichkolwiek inwestycji zabu-
rzających ekspozycjć parku.  

4. Wszelkie inwestycje należy uzgadniać z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków na zasadach 
i w zakresie okreċlonym w przepisach szczegól-
nych. 

§ 18. 1. Ustala sić strefć obserwacji archeolo-
gicznej „OW”, wyznaczoną na rysunku planu, 
w obrćbie której wszelkie inwestycje związane 
z pracami ziemnymi realizowane są zgodnie z 
przepisami odrćbnymi i szczególnymi oraz po 
uzgodnieniu z właċciwymi terenowo służbami 
ochrony archeologicznej.  

2. Na terenie strefy, o której mowa w ust. 1, 
ustala sić obowiązek realizacji ww. inwestycji pod 
nadzorem archeologicznym, prowadzonym przez 
uprawnionego archeologa po uzyskaniu stosow-
nego pozwolenia:  
1) przed wydaniem pozwolenia na budowć,  
2) przed realizacją inwestycji niewymagającej po-

zwolenia na budowć, tj. przed uzyskaniem za-
ċwiadczenia potwierdzającego akceptacjć przy-
jćcia zgłoszenia wykonywania robót budowla-
nych. 

Rozdział 4 

Ogólne zasady i warunki scalania i podziału  
nieruchomości 

§ 19. 1. Na całym obszarze objćtym planem 
dopuszcza sić scalanie i podział nieruchomoċci 
pod warunkiem zachowania przepisów szczegól-
nych, z zastrzeżeniem zapisów zawartych w Dziale 
II, Ustalenia szczegółowe.  

2. Proponowane linie wewnćtrznego podziału 
terenów nie są liniami obowiązującymi.  

3. Dopuszcza sić wydzielanie nowych granic 
działek dla obiektów infrastruktury technicznej.  

4. Dopuszcza sić dokonywanie scaleĉ gruntów 
pod warunkiem, że nie bćdzie to kolidowało 
z innymi ustaleniami planu i regulacjami okreċlo-
nymi w przepisach odrćbnych.  

5. Nie zezwala sić na realizacjć jednej inwe-
stycji na wićcej niż jednej działce, w tym celu nale-

ży przed wystąpieniem o pozwolenie na budowć 
dokonać scalenia nieruchomoċci. 

§ 20. 1. Ustala sić minimalną powierzchnić 
działki:  
1) dla terenów zabudowy zagrodowej – 2500 m2 

z tolerancją 5%,  
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej – 1000 m2,  
3) dla terenów zabudowy usługowej – 250 m2,  
4) dla terenów agroturystyki − 3000 m2,  
5) dla terenów obsługi produkcji w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 
i leċnych – 4000 m2. 

2. Ustala sić minimalną szerokoċć frontu 
działki:  
1) dla terenów zabudowy zagrodowej – 30 m,  
2) dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej wolno stojącej – 25 m,  
3. Dopuszcza sić wtórne podziały działek ma-

jące na celu poprawć warunków zamieszkania 
i funkcjonalnoċci istniejącej zabudowy oraz wy-
dzielenie odrćbnej działki budowlanej, jeċli zostaną 
zachowane parametry okreċlone w ust. 1 i 2 oraz 
w rozdziale 7.  

4. Dla pojedynczych działek, wydzielonych 
geodezyjnie przed uchwaleniem niniejszego planu, 
a znajdujących sić na terenach oznaczonych sym-
bolem MN, dopuszcza sić zmniejszenie minimalnej 
powierzchni, pod warunkiem zachowania zgodno-
ċci z przepisami odrćbnymi i szczególnymi. 

Rozdział 5 

Sposób i termin tymczasowego 
zagospodarowania, urządzania i użytkowania 

terenów 

§ 21. Na obszarze objćtym planem dopuszcza 
sić realizacjć obiektów tymczasowych niebćdących 
obiektami budowlanymi. 

Rozdział 6 

Ogólne parametry i wskaźniki kształtowania 
zabudowy 

§ 22. Na całym obszarze objćtym planem 
obowiązują nastćpujące ustalenia:  

1) dopuszcza sić przerwanie linii zabudowy przez 
tereny komunikacji wewnćtrznej;  

2) zapewnienie przez inwestora dostćpnoċci ko-
munikacyjnej do działek, które oddzielone są 
od drogi publicznej ciekiem wodnym;  

3) obowiązek zachowania układu wsi łaĉcucho-
wej w sposób pozwalający na lokalizacjć 
wejċć do budynków od strony dłuższej elewa-
cji budynku; 

4) ustala sić obowiązek umieszczania na budyn-
kach od strony wejċcia numerów administra-
cyjnych budynków;  

5) ustala sić co najwyżej dwie kondygnacje na-
ziemne + poddasze użytkowe,  

6) obowiązują wysokie symetryczne dachy dwu-
spadowe, kryte dachówką ceramiczną lub ce-
mentową, łupkiem, o kącie nachylenia połaci 
dachowych 45-55 o,  
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7) dopuszcza sić zastosowanie łupka sztucznego 
jako wykoĉczenie dachów lub szczytów, 

8) ustala sić opierzenia ċcian szczytowych łup-
kiem lub deskami z zachowaniem pionowego 
układu deskowania;  

9) ustala sić obowiązek zachowania wydłużonej 
bryły budynku z wejċciem zlokalizowanym 
w ċcianie kalenicowej;  

10) w wyjątkowych przypadkach, tj. dla funkcji: 
usługi, hotel, turystyka, dopuszcza sić możli-
woċć wykonania niższej dobudowy; 

11) obowiązują nastćpujące ustalenia w zakresie 
konstrukcji i użycia materiałów: dostosowanie 
konstrukcji ċcian zewnćtrznych do funkcji po-
mieszczeĉ (ċcian drewnianych – czćċci miesz-
kalnej, murowanych – w sieni i czćċci inwen-
tarskiej, ryglowych lub oszalowanych deskami 
– w czćċci gospodarczej), tj. wystćpowanie 
konstrukcji mieszanych-przysłupowo-ryglowo-
wieĉcowo-murowanych,  

12) obowiązują opaski okienne i drzwiowe kamien-
ne, tynk lub drewniane (w czćċci drewnianej);  

13) ustala sić obowiązek wyposażenia budynków 
w okna drewniane, prostokątne pionowo 
z podziałem na kwatery;  

14) dopuszcza sić wykonanie ganków, galerii na 
pićtrze;  

15) zakazuje sić stosowania okładzin na elewacji 
z PCV, ocieplenia z zewnątrz budynków kon-
strukcji drewnianej, szachulcowej, przysłupo-
wej poprzez zasłonićcie konstrukcji drewnianej;  

16) obowiązuje jasna kolorystyka, tj. ċciany białe 
lub jasne pastelowe. 

§ 23. 1. Na terenach, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami MZ, RM, MN, obowiązują nastć-
pujące ustalenia:  
1) ustala sić obowiązek przeznaczenia terenu jako 

powierzchnić biologicznie czynną: a)co naj-
mniej 70% − w przypadku zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, b)co najmniej 50% − 
w przypadku zabudowy zagrodowej;  

2) ustala sić wskaźnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy równy 0,4;  

3) powierzchnia użytkowa usług nieuciążliwych 
wbudowanych nie może przekroczyć 30% po-
wierzchni użytkowej budynków mieszkalnych;  

4) dopuszcza sić łączenie funkcji mieszkaniowej, 
inwentarskiej i gospodarczej pod wspólnym da-
chem.  

2. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami MW/U, obowiązują nastćpujące usta-
lenia:  
1) ustala sić obowiązek odtworzenia historyczne-

go układu urbanistycznego;  
2) obowiązuje odtworzenie zniszczonej wićźby 

drewnianej i zastosowanie pokrycia z gonta lub 
łupka;  

3) dopuszcza sić łączenie funkcji mieszkaniowej, 
inwentarskiej i gospodarczej pod wspólnym da-
chem.  

3. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami RU, obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1) ustala sić obowiązek przeznaczenia co najmniej 

25% terenu jako powierzchnić biologicznie 
czynną;  

2) ustala sić wskaźnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy równy 0,4;  

3) dopuszcza sić łączenie funkcji mieszkaniowej, 
inwentarskiej i gospodarczej pod wspólnym da-
chem.  

4. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami U, obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1) ustala sić obowiązek przeznaczenia co najmniej 

40% terenu jako powierzchnić biologicznie 
czynną;  

2) ustala sić wskaźnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy równy 0,8.  

5. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami UO, obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) ustala sić obowiązek przeznaczenia co najmniej 

40% terenu jako powierzchnić biologicznie 
czynną;  

2) ustala sić wskaźnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy równy 0,6.  

6. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami UP, obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1) ustala sić obowiązek przeznaczenia co najmniej 

40% terenu jako powierzchnić biologicznie 
czynną;  

2) ustala sić maksymalny wskaźnik intensywnoċci 
zabudowy równy 0,8;  

7. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami US, obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) ustala sić obowiązek przeznaczenia co najmniej 

25% terenu jako powierzchnić biologicznie 
czynną;  

2) ustala sić maksymalny wskaźnik intensywnoċci 
zabudowy równy 0,2;  

3) nie obowiązują zapisy § 22 w zakresie kształtu 
i wysokoċci budynku oraz formy dachu;  

4) ustala sić jedną kondygnacjć nadziemną;  
5) ustala sić maksymalną wysokoċć budynków 

równą 8 m, mierzoną od poziomu terenu do 
najwyższego punktu dachu;  

6) dopuszcza sić dachy płaskie.  
8. Na terenach, oznaczonych na rysunku planu 

symbolami UT, obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1) ustala sić obowiązek przeznaczenia co najmniej 

50% terenu jako powierzchnić biologicznie 
czynną;  

2) ustala sić wskaźnik maksymalnej intensywnoċci 
zabudowy równy 0,6. 

Rozdział 7 

Ogólne zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 24. Na całym obszarze objćtym planem na-
leży zapewnić odpowiednią do rodzaju przezna-
czenia terenu iloċć miejsc parkingowych. 

DZIAŁ II 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

Rozdział 1 

Przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu 

Dopuszcza się utrzymanie istniejącej w momencie 
uchwalania planu funkcji terenu.  
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§ 25. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01MZ – 31MZ, obowiązują na-
stćpujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa zagrodowa,  
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) usługi nieuciążliwe wolno stojące lub wbu-

dowane w budynki mieszkalne,  
b) agroturystyka,  
c) infrastruktura techniczna;  

3) na terenie, oznaczonym na rysunku planu sym-
bolem 26MZ, dopuszcza sić przeznaczenie:  
a)nieuciążliwa produkcja,  
b)składy,  
c)magazyny;  

4) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moċci okreċlone w § 19 i § 20 oraz na rysunku 
planu;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreċlone w § 
22 i § 23;  

6) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy zagrodowej, o których mo-
wa w przepisach szczególnych.  

7) dotyczące komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych należy 

przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczając ga-
raż,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala sić 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni użytkowej obiektu usługowego 
lub jego czćċci przeznaczonej pod usługi,  

c) w przypadku wprowadzenia działalnoċci, 
o których mowa w pkt 3), ustala sić dodat-
kowo obowiązek zapewnienia placu rozła-
dunkowo-załadunkowego na terenie działki,  

d) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 26. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01RM – 02RM, obowiązują na-
stćpujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagro-

dowa;  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) agroturystyka,  
b) usługi nieuciążliwe wbudowane w budynki 

mieszkalne związane z prowadzoną działal-
noċcią rolniczą,  

c) infrastruktura techniczna;  
3) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-

moċci okreċlone w § 19 i § 20 oraz na rysunku 
planu;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreċlone w § 
22 i § 23;  

5) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy zagrodowej, o których mo-
wa w przepisach szczególnych.  

6) dotyczące komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych należy 

przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych wliczając ga-
raż,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala sić 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni użytkowej obiektu usługowego 
lub jego czćċci przeznaczonej pod usługi,  

c) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 27. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01MN – 27MN, obowiązują na-
stćpujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) usługi nieuciążliwe,  
b) infrastruktura techniczna;  

3) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moċci okreċlone w § 19 i § 20 oraz na rysunku 
planu;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreċlone  
w § 22 i § 23;  

5) dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 24MN, obowiązują dodatkowo na-
stćpujące ustalenia ze wzglćdu na wystćpowa-
nie chronionego siedliska Natury 2000:  
a) ustala sić minimalną powierzchnić działki 

1500 m2,  
b) obowiązek lokalizacji budynków w możliwie 

najmniejszej odległoċci od linii rozgranicza-
jącej drogi,  

c) obowiązek zachowania i pielćgnacji istnieją-
cych siedlisk co najmniej na 50% terenu 
przeznaczonego pod powierzchnić biolo-
gicznie czynną;  

6) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, o których mowa w przepisach szcze-
gólnych.  

7) dotyczące komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych należy 

przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczając ga-
raż,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala sić 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni użytkowej obiektu usługowego 
lub jego czćċci przeznaczonej pod usługi, 
c)ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 28. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01MW/U, obowiązują nastćpujące 
ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,  
b) usługi hotelarskie,  
c) usługi publiczne  
d) usługi zdrowia;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) usługi nieuciążliwe wolno stojące lub wbu-

dowane w budynki mieszkalne,  
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b) parkingi,  
c) zieleĉ urządzona,  
d) infrastruktura techniczna;  

3) obowiązuje strefa „A” ċcisłej ochrony konser-
watorskiej, dla której ustalenia zawarte zostały 
w § 15;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreċlone  
w § 22 i § 23;  

5) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w przepisach szczególnych.  

6) dotyczące komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych należy 

przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczając ga-
raż,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala sić 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni użytkowej obiektu usługowego 
lub jego czćċci przeznaczonej pod usługi, 

c)ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 29. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01U, obowiązują nastćpujące usta-
lenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: usługi;  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zieleĉ urządzona,  
b) infrastruktura techniczna;  

3) dotyczące zasad ochrony ċrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego:  
a) obowiązek wyposażenia terenu w urządzenia 

i technologie ograniczające ujemny wpływ 
inwestycji na warunki lokalne,  

b) zakaz wykraczania poza granice terenu 
ewentualnych uciążliwoċci spowodowanych 
działalnoċciami wymienionymi w ust. 1; 

4) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moċci okreċlone w § 19 i § 20 oraz na rysunku 
planu;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreċlone  
w § 22 i § 23;  

6) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
o których mowa w przepisach szczególnych.  

7) dotyczące komunikacji:  
a) ustala sić minimalną liczbć miejsc postojo-

wych: 1 miejsce postojowe na 30 m2 po-
wierzchni użytkowej obiektu, ustala sić ob-
sługć komunikacyjną terenów z przyległych 
dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz dróg 
dojazdowych, niezaliczanych do dróg pu-
blicznych. 

§ 30. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01UK, obowiązują nastćpujące usta-
lenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: usługi sakralne;  
2) przeznaczenie uzupełniające: zieleĉ;  

3) wystćpuje obiekt wpisany do Rejestru Zabyt-
ków, wyszczególniony w § 13, dla którego obo-
wiązują przepisy odrćbne i szczególne;  

4) obowiązuje strefa ċcisłej ochrony konserwator-
skiej, dla której ustalenia zawarte zostały  
w § 15;  

5)  ustala sić obsługć komunikacyjną z przyległej 
drogi wewnćtrznej. 

§ 31. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01UO, obowiązują nastćpujące usta-
lenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: przedszkole;  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zieleĉ urządzona,  
b) obiekty i urządzenia sportowe,  
c) parkingi,  
d) infrastruktura techniczna;  

3) ustala sić całkowity zakaz podziału działki;  
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu okreċlone  
w § 22 i § 23, za wyjątkiem ust. 3 pkt 3) i 4).  

5) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej, 
o których mowa w przepisach szczególnych,  

6) dotyczące komunikacji:  
a) ustala sić minimalną liczbć miejsc postojo-

wych: 1 miejsce postojowe na 10 osób za-
trudnionych oraz 2 miejsca dla osób niepeł-
nosprawnych,  

b) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 32. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01UP oraz 02UP, obowiązują nastć-
pujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: usługi publiczne;  
2)przeznaczenie uzupełniające:  

a) zieleĉ urządzona,  
b) infrastruktura techniczna;  

3) ustala sić całkowity zakaz podziału;  
4) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 

terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej,  
o których mowa w przepisach szczególnych. 

5) dotyczące komunikacji:  
a) ustala sić minimalną liczbć miejsc postojo-

wych: 1 miejsce postojowe na 20 m2 po-
wierzchni użytkowej obiektu,  

b) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 33. Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 01UT, obowiązują nastćpujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: usługi hotelarskie;  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) zieleĉ urządzona,  
b)infrastruktura techniczna;  

3) ustala sić całkowity zakaz podziału;  
4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu okreċlone  
w § 22 i § 23;  
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5) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-
nej i zamieszkania zbiorowego, o których mowa 
w przepisach szczególnych.  

6) dotyczące komunikacji:  
a) ustala sić minimalną liczbć miejsc postojo-

wych: co najmniej 1 miejsce postojowe na 
jeden lokal mieszkalny przeznaczony na wy-
najem,  

b)ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 34. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01RU oraz 07RU, obowiązują 
nastćpujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) produkcja roċlinna,  
b) produkcja zwierzćca,  
c) hodowla rybna,  
d) stawy;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) zabudowa mieszkaniowa związana z działal-

noċciami wymienionymi w pkt 1),  
b) agroturystyka,  
c) zieleĉ urządzona  
d) infrastruktura techniczna;  

3) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moċci okreċlone w § 19 i § 20 oraz na rysunku 
planu;  

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreċlone  
w § 22 i § 23;  

5) na terenach, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 02RU i 03RU, ustala sić obowiązek 
zachowania i pielćgnacji istniejących siedlisk 
Natury 2000;  

6) dotyczące komunikacji:  
a) w granicach działek budowlanych należy 

przewidzieć co najmniej 2 miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych wliczając ga-
raż,  

b) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 35. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolem 01US, obowiązują nastćpujące usta-
lenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) wypoczynek,  
b) rekreacja,  
c) urządzenia sportowe,  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) zieleĉ urządzona,  
b) infrastruktura techniczna;  

3) wprowadza sić możliwoċć budowy obiektu ku-
baturowego, stanowiącego wyłącznie niezbćd-
ne zaplecze dla funkcji podstawowej;  

4) zasady i warunki scalania i podziału nierucho-
moċci okreċlone w § 19 i § 20 oraz na rysunku 
planu;  

5) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu okreċlone  
w § 22 i § 23;  

6) ustala sić dopuszczalne poziomy hałasu jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych, których 
mowa w przepisach szczególnych.  

7) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej 
oraz dróg dojazdowych, nie zaliczanych do dróg 
publicznych. 

§ 36. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01ZP – 05ZP, obowiązują nastć-
pujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) zieleĉ parkowa,  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) infrastruktura techniczna,  
b) urządzenia melioracji wodnej;  

3) dopuszcza sić lokalizowanie terenowych urzą-
dzeĉ służących wypoczynkowi i rekreacji w ra-
mach ċcieżek i szlaków spacerowych oraz tury-
stycznych oraz tablic informacji turystycznej. 

§ 37. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01ZN – 08ZN, obowiązują nastć-
pujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) lasy chronione,  
b) zadrzewienia;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) drogi leċne,  
b) infrastruktura techniczna,  
c) urządzenia melioracji wodnej;  

3) obowiązuje pozostawienie pasa niezabudowa-
nego wzdłuż granicy lasu o szerokoċci ok. 40 m;  

4) dopuszcza sić lokalizowanie terenowych urzą-
dzeĉ służących wypoczynkowi i rekreacji w ra-
mach ċcieżek i szlaków spacerowych oraz tury-
stycznych oraz tablic informacji turystycznej;  

5) wszelkie działania inwestycyjne należy uzgodnić 
z odpowiednim zarządcą lasu. 

§ 38. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01ZN/ZP, obowiązują nastćpują-
ce ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) lasy chronione,  
b) chronione założenia parkowe;  

2) przeznaczenie dopuszczalne:  
a) zabudowa wielorodzinna;  
b) usługi,  
c) usługi hotelarskie,  
d) usługi kultu religijnego,  

3) przeznaczenie uzupełniające:  
a) zieleĉ urządzona,  
b) infrastruktura techniczna;  

4) obowiązuje strefa „A” ochrony konserwator-
skiej, dla której ustalenia zawarte zostały  
w § 15;  

5) zakaz podziału na działki;  
6) dotyczące parametrów i wskaźników kształto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania tere-
nu:  
a) zakaz wprowadzania nowej zabudowy, za 

wyjątkiem odbudowy zabudowy historycznej 
(wczeċniej rozebranej),  

b) wszelkie prace związane z renowacją, odbu-
dową bądź przebudową istniejących budyn-
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ków należy uzgadniać z Wojewódzkim Kon-
serwatorem Zabytków;  

7) dotyczące komunikacji:  
a) w przypadku wprowadzenia funkcji mieszka-

niowej ustala sić co najmniej 1,5 miejsca po-
stojowego na jeden lokal mieszkalny,  

b) w przypadku wprowadzenia usług ustala sić 
dodatkowo 1 miejsce postojowe na 30 m2 
powierzchni użytkowej obiektu usługowego 
lub jego czćċci przeznaczonej pod usługi,  

c) w przypadku wprowadzenia działalnoċci, 
o której mowa w pkt 1) lit. c), ustala sić do-
datkowo co najmniej 1 miejsce postojowe na 
jeden lokal mieszkalny przeznaczony na wy-
najem,  

d) ustala sić minimalną liczbć miejsc postojo-
wych: 1 miejsce postojowe na 20 m2 po-
wierzchni użytkowej obiektu, w przypadku 
usług kultu religijnego.  

e) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów 
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdo-
wej oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych 
do dróg publicznych. 

§ 39. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01ZL – 31ZL, obowiązują nastć-
pujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) lasy,  
b) zadrzewienia;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) drogi leċne,  
b) infrastruktura techniczna,  
c) urządzenia melioracji wodnej;  

3) obowiązuje pozostawienie pasa niezabudowa-
nego wzdłuż granicy lasu o szerokoċci ok. 40 m;  

4) dopuszcza sić lokalizowanie terenowych urzą-
dzeĉ służących wypoczynkowi i rekreacji w ra-
mach ċcieżek i szlaków spacerowych oraz tury-
stycznych oraz tablic informacji turystycznej;  

5) wszelkie działania inwestycyjne należy uzgodnić 
z odpowiednim zarządcą lasu. 

§ 40. Dla terenu, oznaczonego na rysunku pla-
nu symbolami 01ZLD – 07ZLD, obowiązują nastć-
pujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: dolesienia,  
2) przeznaczenie uzupełniające:  

a) drogi leċne,  
b) infrastruktura techniczna,  
c) urządzenia melioracji wodnej;  

3) obowiązuje pozostawienie pasa niezabudowa-
nego wzdłuż granicy lasu o szerokoċci ok. 40 m;  

4) dopuszcza sić lokalizowanie terenowych urzą-
dzeĉ służących wypoczynkowi i rekreacji w ra-
mach ċcieżek i szlaków spacerowych oraz tury-
stycznych oraz tablic informacji turystycznej;  

5) wszelkie działania inwestycyjne należy uzgodnić 
z odpowiednim zarządcą lasu. 

§ 41. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01R – 26R, obowiązują nastćpu-
jące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) uprawy polowe i ogrodnicze,  
b) łąki i pastwiska;  

2) przeznaczenie uzupełniające:  
a) infrastruktura techniczna,  
b) urządzenia melioracji wodnej,  
c) drogi transportu rolnego;  

3) dopuszcza sić lokalizacjć urządzeĉ rekreacyj-
nych w postaci ċcieżek spacerowych i rowero-
wych, łąk rekreacyjnych;  

4) dopuszcza sić dolesienia oraz zadrzewienia, 
szczególnie w sąsiedztwie istniejących kom-
pleksów leċnych oraz cieków wodnych za wy-
jątkiem terenów, na których udokumentowane 
zostały chronione siedliska Natury 2000;  

5) w przypadku zaprzestania użytkowania terenu 
pod przeznaczenia wymienione w ust. 2 i 3, 
ustala sić rekultywacjć terenu w kierunku rol-
nym, leċnym;  

6) zakaz zabudowy kubaturowej. 

§ 42. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01WS – 05WS, obowiązują na-
stćpujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: wody powierzch-

niowe ċródlądowe,  
2) dopuszcza sić lokalizacjć niezbćdnych urządzeĉ 

gospodarki wodnej. 

§ 43. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 01W – 08W, obowiązują nastć-
pujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe: cieki i rowy melio-

racyjne,  
2) dopuszcza sić lokalizacjć niezbćdnych urządzeĉ 

gospodarki wodnej,  
3) dopuszcza sić zmianć przebiegu cieków i ro-

wów po uzyskaniu zgody właċciwego zarządu 
melioracji i urządzeĉ wodnych. 

§ 44. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 01KS oraz 02KS, obowiązują na-
stćpujące ustalenia:  
1) przeznaczenie podstawowe:  

a) obsługa komunikacji – przystanek autobu-
sowy  

b) infrastruktura techniczna;  
2) wprowadza sić możliwoċć budowy obiektu ku-

baturowego, stanowiącego wyłącznie niezbćd-
ne zaplecze dla funkcji podstawowej;  

3) ustala sić obsługć komunikacyjną terenów  
z przyległych dróg klasy lokalnej i dojazdowej 
oraz dróg dojazdowych, niezaliczanych do dróg 
publicznych. 

Rozdział 2 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji 

§ 45. Układ komunikacyjny i związane z nim 
tereny dzieli sić na kategorie, dla których okreċla 
sić zasady zagospodarowania i urządzenia:  
1) Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 01KDL, obowiązują nastćpujące 
ustalenia:  
a) przeznaczenie: drogi publiczne,  
b) ustala sić minimalną szerokoċć drogi 

w liniach rozgraniczających 12 m;  
c) dopuszcza sić jednostronną lub obustronną 

budowć chodników i zatok postojowych,  
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d) dopuszcza sić wprowadzenie podziemnych 
urządzeĉ infrastruktury technicznej;  

e) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej oraz obiektów małej architektury,  

f) odległoċć nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczającej 6 m dla nowych 
obiektów;  

2) Dla terenów, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 01KDD − 10KDD, obowiązują nastć-
pujące ustalenia:  
a) przeznaczenie: drogi publiczne,  
b) ustala sić minimalną szerokoċć drogi w li-

niach rozgraniczających 10 m;  
c) dopuszcza sić jednostronną lub obustronną 

budowć chodników i zatok postojowych,  
d) w przypadku braku możliwoċci budowy 

chodnika, dopuszcza sić stosowanie wspól-
nej jezdni przeznaczonej dla ruchu pieszego 
i kołowego;  

e) dopuszcza sić wprowadzenie podziemnych 
urządzeĉ infrastruktury technicznej;  

f) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej oraz obiektów małej architektury,  

g) odległoċć nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczającej 6 m dla nowych 
obiektów.  

3) Dla terenu, oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 01KDW, obowiązują nastćpujące 
ustalenia:  
a) przeznaczenie: drogi niepubliczne,  
b) ustala sić minimalną szerokoċć drogi 

w liniach rozgraniczających 6÷10 m;  
c) w przypadku braku możliwoċci budowy 

chodnika, dopuszcza sić stosowanie wspól-
nej jezdni przeznaczonej dla ruchu pieszego 
i kołowego; 

d) dopuszcza sić wprowadzenie podziemnych 
urządzeĉ infrastruktury technicznej;  

e) dopuszcza sić wprowadzenie zieleni izola-
cyjnej oraz obiektów małej architektury,  

f) odległoċć nieprzekraczalnej linii zabudowy 
od linii rozgraniczającej 6 m dla nowych 
obiektów. 

Rozdział 3 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej 

§ 46. Ustala sić nastćpujące ogólne zasady 
modernizacji, rozbudowy i budowy systemów in-
frastruktury technicznej:  
1) lokalizacja sieci uzbrojenia technicznego w li-

niach rozgraniczających terenów ulic, za zgodą 
ich zarządcy;  

2) dopuszcza sić możliwoċć realizacji sieci i urzą-
dzeĉ technicznych uzbrojenia jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach własnych inwe-
storów;  

3) zakazuje sić prowadzenia przewodów wentyla-
cyjno-spalinowych po elewacji budynku;  

4) w zakresie zaopatrzenia w wodć:  
a) ustala sić docelowo wyposażenie w sieć 

wodociągową wszystkich obszarów zainwe-
stowania,  

b) do czasu budowy sieci, o której mowa  
w lit. a, dopuszcza sić lokalne ujćcia ze źró-
deł oraz studni,  

c) zachowuje sić urządzenia, o których mowa 
w lit. b, jako zabezpieczenie w przypadku 
awarii lub klćsk żywiołowych oraz z możli-
woċcią ich wykorzystania do celów gospo-
darczych i produkcji rolnej,  

d) zaspokojenie potrzeb dla planowanych in-
westycji na cele komunalne i ochronć prze-
ciwpożarową nastąpi poprzez rozbudowć 
sieci i urządzeĉ, e)ustala sić bieżącą konser-
wacjć, remonty kapitalne oraz wymianć zu-
żytych rurociągów w celu zmniejszenia strat 
w przesyle wody;  

5) w zakresie zaopatrzenia w energić elektryczną:  
a) ustala sić obowiązek uzgadniania wszelkich 

inwestycji, związanych z zapewnieniem do-
stawy energii elektrycznej, z zarządcą sieci 

b) dopuszcza sić rozbudowć, przebudowć 
i modernizacjć napowietrznych sieci elek-
troenergetycznych,  

c) zakres rozbudowy sieci elektroenergetycz-
nej dla zasilania nowych podmiotów oraz 
jej charakter (napowietrzny lub kablowy), 
zostaną okreċlone w warunkach przyłącze-
nia, 

 d) nowe linie elektroenergetyczne ċredniego 
napićcia 20 kV i niskiego napićcia 0,04 kV 
należy prowadzić jako napowietrzne lub 
kablowe, zachowując charakter istniejącej 
sieci,  

e) wszelkie koszty związane z odstćpstwami 
od przyjćtych na danym terenie standar-
dów ponosi wnioskujący o zmianć,  

f) ustala sić obowiązek prowadzenia nowej 
sieci elektroenergetycznej wzdłuż układów 
komunikacyjnych,  

g) dopuszcza sić prowadzenie sieci poza 
układami komunikacyjnymi, po uzyskaniu 
zgody właċciciela sieci oraz właċciciela 
gruntu, przez który bćdzie przebiegać trasa 
linii,  

h) w przypadku kolizji projektowanej zabudo-
wy z istniejącymi urządzeniami elektro-
energetycznymi, bćdącymi własnoċcią 
Energia Pro, należy przewidzieć rezerwć te-
renu pod ich przebudowć,  

i) zobowiązuje sić inwestora do przebudowy 
linii (likwidacja kolizji) na własny koszt, 
j)wzdłuż nowych ciągów komunikacyjnych 
należy przewidzieć pas zielenie dla rozbu-
dowy sieci elektroenergetycznej  

k) w przypadku koniecznoċci budowy stacji 
transformatorowych 20 kV wraz z dowiąza-
niami ċredniego i niskiego napićcia, obo-
wiązuje stosowanie stacji słupowych lub 
prefabrykowanych kontenerowych, w za-
leżnoċci od charakteru sieci i przewidywa-
nego obciążenia.  

l) w przypadku koniecznoċci budowy prefa-
brykowanej kontenerowej stacji transfor-
matorowej 20/0,04 kV należy przewidzieć 
wydzieloną działkć umożliwiającą zabudo-
wć stacji w odległoċci 1,5 m od granicy z 
sąsiednimi działkami budowlanymi.  

m) nieprzekraczalna linia zabudowy nie doty-
czy budynków prefabrykowanych kontene-
rowych stacji transformatorowych oraz złą-
czy kablowych SN.  
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n) do działki przeznaczonej pod budowć kon-
tenerowej stacji transformatorowej ustala 
sić obowiązek zapewnienia dojazdu od 
strony układu komunikacyjnego.  

o) Ustala sić obowiązek uzgadniania lokaliza-
cji działki pod stacjć transformatorową z 
odpowiednią właċciwo instytucją energe-
tyczną. 

6) w zakresie odprowadzenia ċcieków sanitar-
nych:  
a) docelowe odprowadzenie ċcieków sanitar-

nych do oczyszczalni, siecią istniejących 
lub planowanych do realizacji kanałów,  

b) dopuszcza sić lokalizacjć szczelnych zbior-
ników na nieczystoċci płynne oraz biolo-
gicznych oczyszczalni ċcieków, do czasu 
włączenia nowo realizowanych obiektów 
do sieci kanalizacyjnej, o której w mowa 
w lit. a,  

c) ustala sić zakaz odprowadzenia nieoczysz-
czonych odpowiednio ċcieków przemysło-
wych, komunalnych i bytowych do wód 
powierzchniowych i do ziemi;  

7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych - 
ustala sić obowiązek zagospodarowania wód 
opadowych na wszystkich terenach zainwe-
stowanych w granicach działki,  

8) w zakresie zaopatrzenia w gaz:  
a) dopuszcza sić budowć sieci i urządzeĉ 

przesyłu lub zaopatrzenia w gaz ziemny,  
b) ustala sić obowiązek prowadzenia sieci ga-

zowej wyłącznie na terenach ogólnodo-
stćpnych oraz pasach zieleni, chodnikach 
i drogach,  

c) dopuszcza sić prowadzenie sieci gazowej 
przez tereny zainwestowania, wyłącznie za 
zgodą ich dysponenta oraz z poszanowa-
niem naturalnych linii podziału, granic 
władania oraz możliwoċci późniejszego za-
gospodarowania,  

9) dopuszcza sić stosowanie lokalnych źródeł 
ciepła na paliwo gazowe lub płynne, wykorzy-
stanie energii elektrycznej i odnawialnych 
źródeł energii oraz wysokoenergetyczne pali-
wo stałe;  

10) zakazuje sić lokalizacji konstrukcji wieżowych 
wykorzystujących energić wiatrową,  

11) ustala sić zakaz wykraczania uciążliwoċci 
spowodowanych obiektami, o których mowa 

w pkt 9), poza granice działki, na której sić 
znajdują,  

12) obowiązek zneutralizowania substancji ropo-
pochodnych lub chemicznych, jeċli takie wy-
stąpią, na terenie własnym inwestora; 

13) utwardzenie i skanalizowanie terenów, na 
których może dojċć do zanieczyszczenia sub-
stancjami, o których mowa w pkt. 9;  

14) w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów 
obowiązują zasady okreċlone w odrćbnych 
przepisach szczególnych i gminnych;  

15) w zakresie telekomunikacji:  
a) utrzymuje sić istniejący system łącznoċci 

przewodowej oraz ustala kontynuacjć bu-
dowy sieci magistralnych abonenckich,  

b) dopuszcza sić lokalizacjć wieżowych urzą-
dzeĉ przekaźnikowych na terenach usłu-
gowych i rolniczych przy spełnieniu wy-
mogów:  
− powierzchnia działki lub terenu przezna-

czonego pod zabudowć nie może prze-
kroczyć 100 m2,  

− odległoċć od budynków przeznaczonych 
na stały pobyt ludzi lub terenów o prze-
znaczeniu w planie dopuszczającym lo-
kalizacjć takich budynków, nie może być 
mniejsza niż 100 m.  

c) ustala sić obowiązek każdorazowego 
uzgadniania z zarządcą sieci wszelkich za-
daĉ inwestycyjnych i remontowych w za-
kresie kolizji z urządzeniami zarządcy. 

DZIAŁ III 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 47. Zgodnie art. 36 ust. 4 ustawy o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym okreċla sić 
stawkć procentową, służącą naliczaniu jednorazo-
wej opłaty od wzrostu wartoċci nieruchomoċci, 
w wysokoċci 30%. 

§ 48. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Gminy i Miasta Lubomierz. 

§ 49. Uchwała wchodzi w życie po upływie  
30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdowym 
Województwa Dolnoċląskiego. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy: 
Romuald Achramowicz 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr III/11/10 
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz  
z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr III/11/10 
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz  
z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/10 
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz  
z dnia 29 grudnia 2010 r. 
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UCHWAŁA NR V/18/11 
 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
Gminy Oborniki Śląskie dla obrębu Osolin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 20 
ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz 
w nawiązaniu do uchwały Rady Miejskiej w Obor-
nikach Ċląskich nr 0150/XLVI/367/09 z dnia  
24 wrzeċnia 2009 r., w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Oborniki 
Ċląskie dla obrćbu Osolin, po stwierdzeniu zgod-
noċci ustaleĉ projektu zmiany planu z zapisem 
Studium Uwarunkowaĉ i Kierunków Zagospoda-
rowania Przestrzennego Gminy Oborniki Ċląskie 
wprowadzonym uchwałą nr 0150/XVIII/84/07 Rady 
Miejskiej w Obornikach Ċląskich z dnia 4 grudnia  
2007 r., Rada Miejska w Obornikach Ċląskich 
uchwala, co nastćpuje: 

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala sić zmianć miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Oborni-
ki Ċląskie dla obrćbów Bagno, Morzćcin Wielki, 
Morzćcin Mały, Osolin, Siemianice, Wielka Lipa – 
Osola, przyjćtego uchwałą Rady Miejskiej w Obor-
nikach Ċląskich nr 0150/XXXVI/266/05 z dnia  
8 wrzeċnia 2005 r., w granicach okreċlonych na 
załączniku graficznym do uchwały. 

2. Ze wzglćdu na brak wystćpowania na ob-
szarze zmiany planu problematyki terenów lub 
obiektów okreċlonych w pkt od 1 do 10, w zmianie 
planu nie okreċla sić: 

1) wymagaĉ wynikających z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznych; 

2) granic i sposobów zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrćbnych przepi-
sów, w tym terenów górniczych, a także nara-
żonych na niebezpieczeĉstwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem sić mas ziemnych; 

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

4) szczególnych warunków zagospodarowania 
terenów oraz ograniczeĉ w ich użytkowaniu; 

5) granic obszarów wymagających przeprowa-
dzenia scaleĉ i podziałów nieruchomoċci; 

6) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej; 

7) granic obszarów wymagających przekształceĉ 
lub rekultywacji; 

8) granic terenów pod budowć obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym; 

9) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów służących organizacji imprez 
masowych; 

10) granic pomników zagłady oraz ich stref 
ochronnych, a także ograniczeĉ dotyczących 
prowadzenia na ich terenie działalnoċci go-
spodarczej, okreċlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hi-
tlerowskich obozów zagłady. 

§ 2. 1. Integralną czćċcią uchwały jest:  
1) rysunek zmiany planu w skali 1:1000, stanowią-

cy załącznik nr 1; 


