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UCHWAIA NR XXXIV/203/10 

RADY GMINY MARKOWA 

z dnia 24 lutego 2010 r. 

 

w s”rawie ustalenia dla terenu Gminy Markowa liczby ”unktów s”rzedawy na”ojów 
alkoholowych zawierających ”owywej 4,5% alkoholu łz wyjątkiem ”iwał 

”rzeznaczonych do s”owycia ”oza miejscem s”rzedawy oraz w miejscu s”rzedawy 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 

ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o sam“rządzie gminnym łte—st –edn“lity: ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z ”óuŁ zmł “raz artŁ ń2 
ust. 1 ustawy z dnia 26 ”audzierni—a 1982 r. 

o wychowaniu w trzeuw“`ci i ”rzeciwdziaJaniu 
alkoholizmowi / Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 

z ”óuŁ zmł Rada Gminy Mar—“wa uchwala c“ 
nastę”u–e: 

§ 1. Ustala się dla terenu Gminy Mar—“wa :  

--  3 wy“drębni“ne staJe ”un—ty s”rzedawy 
na”“–ów al—“h“l“wych zawiera–ących ”“wywe– 
4,5% alkoholu /z wy–ąt—iem ”iwał 
”rzeznacz“nych d“ s”“wycia w miejscu 

s”rzedawy,  

--  7 wy“drębni“nych staJych ”un—tów s”rzedawy 
na”“–ów al—“h“l“wych zawiera–ących ”“wywe– 
4,5% al—“h“lu łz wy–ąt—iem ”iwał 
”rzeznacz“nych d“ s”“wycia poza miejscem 

s”rzedawy Ł  

§ 2. ź dniem we–`cia w wycie ninie–sze– 
uchwaJy tracą m“c:  

--  uchwaJa Rady Gminy w Markowej  

Nr XXVIII/179/01 z dnia 23 listopada 2001 r 

w s”rawie ustalenia liczby ”un—tów s”rzedawy 
na”“–ów al—“h“l“wych zawiera–ących ”“wywe– 
4,5% alkoholu /z wy–ąt—iem ”iwał, 
”rzeznacz“nych d“ s”“wycia ”“za mie–scem 
s”rzedawy “raz w mie–scu s”rzedawy,  

--  uchwaJa Rady Gminy Mar—“wa Nr XXIIł87łŃ4 
z dnia ń8 wrze`nia 2ŃŃ4r zmienia–ąca uchwaJę 
Rady Gminy w Markowej Nr XXVIII/179/01 

z dnia 23 listopada 2001r w sprawie ustalenia 

liczby ”un—tów s”rzedawy na”“–ów 
alkoholowych zawiera–ących ”“wywe– 4,5% 
alkoholu /z wy–ąt—iem ”iwał , ”rzeznacz“nych 
d“ s”“wycia ”“za mie–scem s”rzedawy “raz 
w mie–scu s”rzedawy Ł  

§ 3. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Wó–t“wi 
Gminy Markowa.  

§ 4. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie ń4 
dni “d dnia –e– “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“Ł  

 

Przewodniczący Rady Gminy  
w Markowej 

StanisJaw Sz”ytma 
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UCHWAIA NR XXVII/224/09 

 RAŚY GMINY RAŚOMY_L NAŚ SANśM 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru 

”oJowonego w obrębie ewidencyjnym Rzeczyca ŚJuga ｦ miejscowo`ć Musików, gmina 
Radomy`l nad Sanem 

 

 ŚziaJa–ąc na ”“dstawie artŁ ń8 ustŁ 2 pkt 

5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o sam“rządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 

1591 z ”óunie–szymi zmianami), artŁ 2Ń ustŁ ń ustawy 

z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 

717 ze zmianami) “raz ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ciz 
ustaleniami Studium uwarun—“waL i —ierun—ów 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gminy Rad“my`l 
nad Sanem uchwal“neg“ uchwaJą Nr IV/25/2002 

Rady Gminy Rad“my`l z dnia 30 grudnia 2002 r. 

zmieni“neg“ uchwaJą Nr XXVII/223/09 Rady Gminy 

Rad“my`l nad Sanem z dnia 30 grudnia 2009 roku 

Rada Gminy w Rad“my`lu nad Sanem ”“stanawia c“ 
nastę”u–e: 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

§ 1. 1. Uchwala się mie–sc“wy ”lan 
zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ “bszaru ”“J“w“neg“ 

w “brębie ewidency–nym Rzeczyca ŚJuga ｦ 
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mie–sc“w“`ć Musi—ów, gmina Rad“my`l nad Sanem, 
zwany dalej planem, o ”“wierzchni “—“J“ 25 ha 
”“J“w“ny w ”“Judni“w“-wsch“dnie– czę`ci wsi 
i “be–mu–ące– “bszar “granicz“ny “d ”óJn“cy dr“gą 
”“wiat“wą Nr 1019R, od strony wschodniej 

zalesionym rozlewiskiem w“dnym, “d ”“Judnia ”asem 
pastwisk, od zachodu ciekiem wodnym, zgodnie 

z oznaczeniem granicy na rysunku planu.  

2. Integralną czę`cią uchwaJy –est rysune— 
planu w s—ali ń:ńŃŃŃ stan“wiący zaJączni— graficzny 

Nr 1;  

3. R“zstrzygnięcie “ sposobie realizacji 

zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą d“ zadaL 
wJasnych gminy “raz “ zasadach ich finansowania, 

stan“wi zaJączni— Nr 2Ł d“ ninie–sze– uchwaJyŁ * 

4. źa—res “b“wiązywania rysun—u ”lanu:  

1)  granica “bszaru “b–ętego planem miejscowym;  

2)  linie r“zgranicza–ące tereny “ równym 
”rzeznaczeniu lub równych zasadach 
zagospodarowania;  

3)  ”rzeznaczenie ”“szczególnych terenów 
“—re`l“ne symb“lem liter“wym i numerem 

wyrównia–ącym g“ s”“`ród innych terenów;  

4)  linie zabudowy;  

5)  linie ”“dziaJów wewnętrznychŁ  

 § 2. 1. Nastę”u–ące “—re`lenia st“s“wane 

w uchwale “znacza–ą:  

1)  przeznaczenie terenu ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć —ateg“rię f“rm zag“s”“dar“wania lub 
dziaJaln“`ci “raz gru”ę tych —ateg“rii, —tóre 
jako jedyne dopuszcz“ne są w danym terenie;  

2)  przeznaczenie podstawowe ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”rzewawa 
na obszarze w “brębie linii r“zgranicza–ących;  

3)  ”rzeznaczenie uzu”eJnia–ące ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre uzu”eJnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe 

w s”“sób “—re`l“ny w ustaleniach planu;  

4)  teren ｦ nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bszar 
o “—re`l“nym ”rzeznaczeniu ”“dstaw“wym 
wydzielony na rysunku planu liniami 

r“zgranicza–ącymi “znacz“ny symb“lem 
liter“wym bądu cyfr“w“ ｦ literowym;  

5)  “b“wiązu–ąca linia zabud“wy ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć linię, ”rzy —tóre– “b“wiąz—“w“ nalewy 
usytu“wać lic“ `ciany fr“nt“we– budyn—u bez 
prawa jej przekraczania w kierunku linii 

r“zgranicza–ące– ulicy z wyJączeniem detali 
wystroju architektonicznego;  

6)  nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ nalewy ”rzez 
t“ r“zumieć linię z zakazem przekroczenia jej 

obiektami kubaturowymi w kierunku linii 

r“zgranicza–ące– ulicy z wyJączeniem detali 

wystroju architektonicznego oraz stacji 

transformatorowych.  

2. P“–ęcia, —tórych znaczenie definiu–ą “drębne, 
”“wszechnie “b“wiązu–ące a—ty ”rawne a z“staJy 
uwyte w ninie–szym ”lanie, inter”ret“wać nalewy 
zgodnie z ich znaczeniem “—re`l“nym w tych aktach 

wedJug stanu ”rawneg“ “b“wiązu–ąceg“ w dniu 

uchwalenia planu.  

§ 3. 1. Ustala się ”“dstaw“we ”rzeznaczenie 
terenów, wydziel“nych na rysun—u ”lanu liniami 
r“zgranicza–ącymi i “znacz“nych nastę”u–ącymi 
symb“lami liter“wymi wedJug nastę”u–ących —ateg“rii:  

1)  MN ｦ tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  

2)  MN, MT ｦ tereny zabudowy jednorodzinnej 

i rekreacyjnej  

3)  MN, RM ｦ tereny zabudowy jednorodzinnej 

i zagrodowej  

4)  U, MN ｦ tereny zabud“wy usJug“w“ - 

mieszkaniowej  

5)  U ｦ tereny zabud“wy usJug“we–  

6)  ZP ｦ tereny zieleni urządz“ne–  

7)  ZI ｦ tereny zieleni izolacyjnej  

8)  KDL ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ droga klasy L  

9)  KDD ｦ tereny dróg ”ublicznych ｦ droga klasy D  

10)  KDW ｦ tereny dróg wewnętrznych  

11)  E ｦ tereny stacji transformatorowych  

 2. Śla terenów, “ —tórych m“wa w ust. 

1 “b“wiązu–ą Jącznie:  

1)  ustalenia “gólne zawarte w Rozdziale II 

ninie–sze– uchwaJy;  

2)  szczegóJ“we warun—i zabud“wy 
i zag“s”“dar“wania “—re`l“ne w Rozdziale III.  

RozdziaJ 2 

Ustalenia obowiązujące na caJym  
obszarze objętym ”lanem 

§ 4. Zasady ochrony i —sztaJt“wania Jadu 
przestrzennego 1. Ustala się za—az tymczas“weg“ 
zagospodarowania i uwyt—“wania terenów za 
wy–ąt—iem wy—“rzystania zg“dneg“ 

z d“tychczas“wym uwyt—“waniemŁ  

2. Na terenach ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę 
—ubatur“wą wyznacza się nie”rze—raczalną 
i obowiązu–ącą linię zabud“wyŁ OdlegJ“`ci zabud“wy 
“d ulic “—re`l“n“ w Rozdziale III ｦ ustalenia 

szczegóJ“weŁ  

3. Warun—iem realizac–i zabud“wy na dziaJce 
–est –e– d“stę” d“ dr“gi ”ubliczne– w rozumieniu 

”rze”isów ustawy “ planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym.  
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4. Ob“wiązu–ą nastę”u–ące zasady “bsJugi 
—“muni—acy–ne– terenów:  

1)  ustala się u—Jad —“muni—acy–ny dróg 
”ublicznych realizu–ący “bsJugę —“muni—acy–ną 
terenów “b–ętych ”lanem i ”“wiązania ich 

z istnie–ącym u—Jadem —“muni—acy–nym dróg 
publicznych, oznaczony na rysunku planu 

symbolami:  

a)  KDL ｦ drogi klasy lokalnej;  

b)  KDD ｦ drogi klasy dojazdowej;  

2)  ustala się u—Jad uzu”eJnia–ący dróg 
wewnętrznych “znacz“ny na rysun—u ”lanu 
symbolem KDW;  

 5. Ustala się nastę”u–ące zasady l“—alizac–i 
miejsc p“st“–“wych dla sam“ch“dów:  

1)  dla istnie–ących i projektowanych inwestycji 

w ramach dziaJ—i lub zes”“Ju dziaJe—, na 
—tórych realiz“wana –est inwestyc–a w il“`ci:  

a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz jednorodzinnej i zagrodowej - nie mniej niw 
1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny 

“”rócz mie–sca w garawu;  

b)  dla zabud“wy usJug“w“-mieszkaniowej 

d“dat—“w“ nalewy zabez”ieczyć minimum 
2 mie–sca ”“st“–“we na —awde 5Ń m2 
”“wierzchni “gólne– ”r“wadz“nych usJug 
i handlu lecz nie mnie– niw ń;  

c)  dla zabudowy mieszkaniowo-rekreacyjnej nie 

mnie– niw 2 miejsca postojowe na 1 budynek 

mieszkalny rekreacyjny;  

d)  dla zabud“wy usJug“we– nie mnie– niw 2 miejsca 

postojowe na 10 zatrudnionych oraz 2 miejsca 

na —awde 5Ń m2 ”“wierzchni “gólne– “bie—tów 

usJug“w“-handlowych;  

2)  d“”uszcza się m“wliw“`ć l“—alizac–i mie–sc 
”“st“–“wych dla sam“ch“dów w “brębie linii 
r“zgranicza–ących ulic —lasy L i D, w formie 

zat“— ”“st“–“wych “raz d“dat—“wych ”asów 
postojowych;  

6. Na terenie dróg ”ublicznych —lasy dróg 
l“—alnych d“”uszcza się m“wliw“`ć l“—alizac–i: zat“— 
”rzystan—“wych dla aut“busówŁ  

7. Na terenach ”rzeznacz“nych ”“d zabud“wę 
d“”uszcza się m“wliw“`ć wydzielania d“dat—“wych 
dróg wewnętrznych ”“d warun—iem zach“wania 
minimalne– szer“—“`ci 5 m w liniach rozgranicza–ących 
oraz dostosowania do zgodnego z planem 

zagospodarowania terenu.  

8. Ś“”uszcza się m“wliw“`ć sytu“wanie 
n“`ni—ów re—lam“wych w f“rmie sJu”ów 
reklamowych o wys“—“`ci nie wię—sze– niw 3 m, 

masztów flag“wych “ wys“—“`ci d“ 8 m, oraz tablic, 

neonów i e—ranów “ ”“wierzchni nie wię—sze– niw 
8 m2 w “brysie zewnętrznymŁ  

9. Na wszyst—ich terenach “b–ętych ”lanem 
d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci infrastru—tury 
techniczne– nie związanych z “bsJugą terenów 
“b–ętych ”lanem, ”“d warun—iem, we nie “graniczy to 

m“wliw“`ci zag“s”“dar“wania tych terenów zg“dnie 

z ”“z“staJymi ustaleniami ”lanuŁ  

10. Remont, rozbudowa, przebudowa 

i nadbud“wa istnie–ące– zabud“wy m“wliwa –est ”“d 
warun—iem utrzymania “b“wiązu–ąceg“ ”rzeznaczenia 
terenu oraz zasad zagospodarowania terenu 

i —sztaJt“wania zabud“wy “—re`l“nych w Rozdziale III 

ｦ ustalenia szczegóJ“weŁ  

§ 5. Ustala się nastę”u–ące zasady d“tyczące 
—sztaJt“wania dziaJe— bud“wlanych:  

1)  “b“wiązu–e za”ewnienie d“stę”u —awde– dziaJ—i 
”rzeznacz“ne– ”“d zabud“wę d“ dr“gi 
publiczne– bez”“`rednieg“ z–azdami 
indywidualnymi lub ”“`rednieg“ ”“”rzez dr“gę 
wewnętrzną lub d“–azd wewnętrzny;  

2)  “b“wiązu–ą nastę”u–ące na–mnie–sze szer“—“`ci 
fr“ntów n“w“ wydziel“nych dziaJe— 
budowlanych:  

a)  dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oraz jednorodzinnej i zagrodowej ｦ 20 m;  

b)  dla zabud“wy usJug“w“-mieszkaniowej 

i mieszkaniowo-rekreacyjnej ｦ 25 m;  

c)  dla zabud“wy usJug“we– ｦ 15 m;  

3)  dziaJ—i m“gą być ”rzeznacz“ne ”“d l“—alizac–ę 
zabud“wy –eweli ”“wierzchnia dziaJ—i wyn“si nie 
mnie– niw:  

a)  dla terenów zabud“wy miesz—ani“we– 
jednorodzinnej oraz jednorodzinnej i zagrodowej 

ｦ 1000 m2;  

b)  dla terenów zabud“wy usJug“w“ - 

mieszkaniowej i mieszkaniowo-rekreacyjnej ｦ 

1200 m2;  

c)  dla terenów zabud“wy usJug“we– ｦ 600 m2;  

4)  —ąt ”“J“wenia granic n“w“ wydziel“nych dziaJe— 

w st“sun—u d“ ”asa dr“g“weg“ 9Ńº 
z t“leranc–ą 2ŃºŁ  

 § 6. Zasady ochrony i —sztaJt“wania 
`r“d“wis—a ”rzyr“dniczeg“ i krajobrazu 1. Ustala się 
nastę”u–ące zasady w za—resie “chr“ny wód 
powierzchniowych i podziemnych:  

1)  nalewy za”ewnić warun—i gwarantu–ące “chr“nę 
wód ”“dziemnych ”“”rzez zast“s“wanie 
r“związaL technicznych w zakresie gospodarki 

wodno-`cie—“we– za”“biega–ących 
zanieczyszczeni“m wód ”“dziemnych, 
powierzchniowych i gruntu;  

2)  ochrona i wprowadzanie obudowy biologicznej 

“twartych cie—ów w“dnych;  

3)  za—az “d”r“wadzania nie “czyszcz“nych wód 
opadowych i `cie—ów d“ gruntu;  
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4)  s—Jad“wanie “d”adów staJych winn“ “dbywać 
się wyJącznie w miejscach przystosowanych do 

tego celu.  

 2. Śla nastę”u–ących —ateg“rii przeznaczenia 

terenów ustala się d“”uszczalne wart“`ci ”“zi“mu 
haJasu w `r“d“wis—u “—re`l“ne w przepisach 

“drębnychŁ  

1)  dla terenów zabud“wy miesz—ani“we– 
jednorodzinnej i mieszkaniowo-rekreacyjnej 

oznaczonych na rysunku planu symbolami MN 

i MN, MT, jak dla terenów zabud“wy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)  dla terenów zabud“wy usJug“w“-

miesz—ani“we–, usJug“we– i mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: (U,MN), (U), 

(MN,RM), –a— dla terenów miesz—ani“w“-

usJug“wych.  

 3. W”r“wadza się za—az l“—aliz“wania 
”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać na 
`r“d“wis—“, dla —tórych –est wymagany ra”“rt 
“ddziaJywania ”rzedsięwzięcia na `r“d“wis—“, za 
wy–ąt—iem l“—alizac–i dróg, urządzeL i sieci 

infrastruktury technicznej.  

1)  dla terenów zabud“wy miesz—ani“we– 
jednorodzinnej i mieszkaniowo-rekreacyjnej 

oznaczonych na rysunku planu symbolami MN 

i MN, MT, –a— dla terenów zabud“wy 
mieszkaniowej jednorodzinnej;  

2)  dla terenów zabud“wy miesz—ani“w“-

usJug“we–, usJug“we– i mieszkaniowej 

jednorodzinnej i zagrodowej, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami: (MN,U), (U), 

(MN,RM), –a— dla terenów miesz—ani“w“-

usJug“wychŁ  

4. Wymagania w za—resie “chr“ny wal“rów 
—ra–“braz“wych nalewy realiz“wać ”“”rzez 
zast“s“wanie r“związaL ”r“–e—t“wych 

za”ewnia–ących zharm“niz“wanie f“rmy 
architektonicznej z otoczeniem w nawiązaniu d“ 
tradyc–i bud“wnictwa mie–sc“weg“ “raz za”ewnia–ący 
“chr“nę istnie–ące– zieleni Ją—“w“-bagiennej.  

5. Ś“ czasu realizac–i ustaleL ”lanu tereny 
nalewy uwyt—“wać w s”“sób dotychczasowy.  

§ 7. źasady wy”“sawenia w infrastru—turę 
techniczną ńŁ Ustala się nastę”u–ące zasady 
zaopatrzenia w energię ele—tryczną, l“—alizac–i “raz 
bud“wy “bie—tów i sieci infrastruktury energetycznej:  

1)  ”“dstaw“wym uródJem za“”atrzenia w energię 
ele—tryczną ”“z“sta–e istnie–ąca sieć `rednieg“ 
na”ięcia ń5 —V wy”r“wadz“na z GJównych 
Stacji Rozdzielczo-Transformatorowych 

110/15 kV GPZ usytuowanych poza obszarem 

“b–ętym ”lanem;  

2)  nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 

SN/0,4 kV oraz trasy nowo projektowanych linii 

ń5 —V nalewy bud“wać st“s“wnie d“ ”“trzeb 
“raz l“—aliz“wać zg“dnie z warunkami 

wyni—a–ącymi ze szczegóJ“wych r“związaL 
technicznych nie —“lidu–ącymi z innymi 

ustaleniami planu:  

a)  nowe stacje transformatorowo-rozdzielcze 

15/0,4 kV nalewy na terenie “siedla bud“wać 
–a—“ maJ“gabaryt“we stac–e wnętrz“we w“ln“ 
st“–ące “ wystroju architektonicznym 

harm“nizu–ącym z “tacza–ącą zabud“wą;  

b)  linie —abl“we `rednieg“ i nis—ieg“ na”ięcia 
nalewy u—Jadać w liniach r“zgranicza–ących 
dróg, ”“za ”asem jezdni;  

3)  w “brębie ”asa dr“g“weg“ d“”uszcza się 
m“wliw“`ć l“—aliz“wania w“ln“ st“–ących szaf 
z urządzeniami, a”araturą i “s”rzętem 
infrastruktury elektroenergetycznej;  

 2. Ustala się nastę”u–ące zasady “bsJugi 
uwyt—“wni—ów systemów tele—“muni—ac–i i lokalizacji 

urządzeL tele—“muni—acy–nych na “bszarze “b–ętym 
planem:  

1)  ”“dJączenie ”r“–e—t“waneg“ “siedla d“ sieci 
teletechniczne– ”r“wadzące– z istnie–ące– sieci 
rozdzielczej;  

2)  linie sieci tele—“muni—acy–nych nalewy 
”r“wadzić wyJącznie w kanalizacji kablowej 

w “brębie ”asa dr“g“weg“ ”r“–e—t“wanych 
dróg, ”“za ”asem –ezdni;  

3)  d“”uszcza się m“wliw“`ć l“—aliz“wania 
rozdzielczych szafek kablowych sieci 

przewodowej w “brębie ”asa dr“g“weg“ dróg;  

 3. Ustala się nastę”u–ące zasady za“”atrzenia 

w gaz, lo—alizac–i “raz bud“wy “bie—tów i sieci 

gazowej:  

1)  zaopatrzenie osiedla w gaz realiz“wane będzie 
siecią `redni“”ręwną w oparciu o istnie–ące 
gaz“ciągi `redni“”ręwne, —tórą nalewy 
r“zbud“wać d“cel“w“ w system ”ier`cieni“w“-

rozdzielczy;  

2)  redu—c–a ci`nienia `redni“”ręwneg“ na nis—ie 
nastą”i u “dbi“rców za ”“m“cą indywidualnych 
redu—t“rów d“m“wych;  

3)  ”r“–e—t“wane gaz“ciągi ”“winny być 
prowadzone w liniach r“zgranicza–ących dróg, 
”“za ”asem –ezdni, d“”uszcza się ta—we 
m“wliw“`ć l“—alizac–i ”“za ”asem drogowym 

gdy warunki techniczne i terenowe nie 

”“zwala–ą na inne r“związanie, ”rzy czym 
d“”uszczalne trasy gaz“ciągów nie m“gą 
—“lid“wać z ”“z“staJymi ustaleniami ”lanuŁ  

 4. Ustala się nastę”u–ące zasady za“”atrzenia 

w w“dę, l“—alizac–i “raz bud“wy “bie—tów i sieci 

infrastru—tury w“d“ciąg“we–:  

1)  uródJem za“”atrzenia w w“dę z“sta–ą gminne 
u–ęcia wód ”“dziemnych e—s”l“at“wane 

w ramach zatwierdz“nych zas“bów 
eksploatacyjnych;  
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2)  system zaopatrzenia w w“dę baz“wać będzie 
na rur“ciągu magistralnym biegnącym poza 

granicami “”rac“wania ”lanu “raz czę`ci“w“ 
istnie–ące– i projektowanej sieci rozdzielczej;  

3)  ”r“–e—t“wane ”rzew“dy w“d“ciąg“we 
o `rednicy Ø ńńŃ d“ Ø 4Ń nalewy ”r“wadzić 

w liniach r“zgranicza–ących dróg, ”“za ”asem 
jezdni, w uzasadnionych przypadkach 

d“”uszcza się m“wliw“`ć l“—alizac–i w pasie 

jezdni w s”“sób nie —“lidu–ący z ”“z“staJymi 
ustaleniami planu;  

4)  przy zaopatrzeniu w w“dę “bszaru “b–ęteg“ 
”lanem nalewy za”ewnić m“wliw“`ć —“rzystania 

z w“dy d“ celów ”rzeciw”“war“wych 

z hydrantów w zakresie ochrony 

”rzeciw”“war“we–;  

 5. Ustala się nastę”u–ące zasady 
“d”r“wadzania `cie—ów, l“—alizac–i “raz bud“wy 
“bie—tów i sieci infrastruktury kanalizacyjnej:  

1)  “bszar “b–ęty ”lanem ma być wy”“saw“ny 

w system zbiorowej kanalizacji sanitarnej 

z odprowadzeniem `cie—ów d“ gminne– 
“czyszczalni `cie—ów ”“J“w“ne– ”“za granicami 
opracowania;  

2)  projektowane —anaJy sanitarne “ `rednicy 
Ø 2ŃŃ nalewy ”r“wadzić w liniach 

r“zgranicza–ących dróg, ”“za ”asem –ezdni, 
w ”rzy”ad—u uzasadni“nych ”“w“dów 
technicznych, ekonomicznych czy terenowych 

d“”uszcza się inny ”rzebieg sieci —analizacy–ne– 
z za”ewnieniem niezbędneg“ d“–azdu d“ 
“bie—tów —analizacy–nych; ”rzy czym 
dopuszczalne trasy sieci kanalizacyjnej nie 

m“gą —“lid“wać z ”“z“staJymi ustaleniami 
planu;  

3)  do czasu “b–ęcia “bszaru “siedla zbi“rczym 
systemem uzbrojenia w sieć sanitarną 
d“”uszcza się realizac–ę l“—alnych 
bez“d”Jyw“wych zbi“rni—ów d“ gr“madzenia 
`cie—ów sanitarnych;  

4)  na terenie zabud“wy zagr“d“we– “b“wiązu–e 
wymóg l“—aliz“wania szczelnych zbi“rni—ów na 

gn“–“wicę;  

5)  tereny dróg i ”ar—ingów ”rzy usJugach nalewy 
wy”“sawyć w —analizac–ę deszcz“wą,  

6)  d“ czasu realizac–i d“cel“wych r“związaL 
“d”r“wadzenie wód “”ad“wych “dbywać się 
będzie ”“wierzchni“w“ d“ istnie–ących r“wów 
otwartych;  

 6. Ustala się nastę”u–ące zasady za“”atrzenia 

w cie”J“:  

 ”“—rycie ”“trzeb cie”lnych nastą”i ”“”rzez 
indywidualne systemy grzewcze wy—“rzystu–ące –a—“ 
czynni— grzewczy ”aliwa e—“l“giczne, energię 
ele—tryczną, gaz, “le– nis—“siar—“wy lub “dnawialne 
uródJa energii;  

 7. Ustala się nastę”u–ące zasady g“s”“dar—i 
odpadami:  

1)  czas“we gr“madzenie “d”adów staJych na 
terenie posesji prywatnych przy zabudowie 

jednorodzinnej i usJug“we– w pojemnikach 

przeznaczonych na ten cel;  

2)  “dbiór “d”adów —“munalnych ”rzez 
wyspecjalizowane jednostki, ich segregacja 

i zagospodarowanie na zasadach 

“b“wiązu–ących w gminie;  

RozdziaJ 3 

Ustalenia szczegóJowe 

 § 8. Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej 1. ńŁ Wyznacza się tereny “znacz“ne 
na rysunku planu symbolem MN (od 1 MN do 4 MN) 

i ustala nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

nieuciąwliwe usJugi;  

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

dr“gi wewnętrzne i miejsca postojowe;  

zieleL “zd“bna i rekreacyjna, w tym oczka 

wodne i baseny;  

altany “gr“d“we “raz inne “bie—ty maJe– 
architektury;  

2. Ś“”uszcza się ”r“wadzenie dziaJaln“`ci 
g“s”“darcze–, usJug i handlu ”“d nastę”u–ącymi 
warunkami:  

1)  fun—c–ę d“”uszczalną m“wna l“—aliz“wać:  

a)  w kondygnacji parteru budynku mieszkalnego, 

”rzy czym ”“wierzchnia uwyt—“wa fun—c–i 
d“”uszcz“ne– nie m“we ”rze—raczać 
”“wierzchni uwytkowej funkcji podstawowej 

tj. mieszkalnej;  

b)  w budyn—u w“ln“ st“–ącym “ powierzchni 

zabudowy do 60 m2 lub w ”“Jączeniu 

z budynkiem gospodarczym lub garaw“wym;  

2)  ”r“wadz“na fun—c–a d“”uszcz“na nie m“we 
wymagać urządzenia więce– niw 2 miejsc 

postojowych;  

 3. Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu i —sztaJt“wania zabud“wy:  

1)  ustala się “b“wiązu–ącą linię zabud“wy dla 
budyn—ów mieszkalnych lokalizowanych na 

dziaJce:  

 dla terenów “znacz“nych symb“lami: ń MN, 

2 MN, 3 MN, 4 MN  

 ｦ 8 m “d granicy dróg: ń KDD, 2 KDD, 3 KDD, 

4 KDD i 5 KDD;  
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2)  “b“wiązu–ąca linia zabud“wy d“tycząca 
budyn—ów miesz—alnych dla ”“z“staJych 
“bie—tów bud“wlanych –est linią 
nie”rze—raczalną;  

3)  ustala się nastę”u–ące nie”rze—raczalne linie 
zabud“wy, —tóre d“tyczą wszyst—ich 
budyn—ów l“—aliz“wanych na dziaJce:  

a)  dla terenów “znacz“nych symb“lami: ń MN, 

2 MN, 3 MN  

 ｦ 6 m od granicy drogi KDL  

b)  dla terenu oznaczonego symbolem 4 MN  

 ｦ 8 m od granicy drogi KDL  

4)  wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wy d“ ”“wierzchni 
dziaJ—i nie więce– niw 5Ń%;  

5)  udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie 
mnie– niw 3Ń% ”“wierzchni dziaJ—i;  

6)  d“”uszcza się r“zbud“wę zabud“wy 

i sytu“wanie budyn—ów bez”“`redni“ ”rzy 
granicy dziaJ—i bud“wlane–;  

7)  mie–sca ”“st“–“we dla sam“ch“dów nalewy 
l“—aliz“wać na terenie dziaJ—i ”rzeznacz“ne– ”“d 
inwestyc–ę w il“`ci nie mnie–sze– niw “—re`l“na 

w § 4, ustŁ 5;  

8)  forma architektoniczna budyn—ów miesz—alnych 
musi s”eJniać nastę”u–ące wymagania:  

a)  wys“—“`ć budyn—ów nie m“we ”rze—raczać ńŃ 
m a il“`ć —“ndygnac–i nadziemnych 3 w tym 

jedna w stromej konstrukcji dachu, bez 

podpiwniczenia;  

b)  dachy dwuspadowe symetryczne 

i wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i okien 

”“Jaci“wych;  

c)  —ąt nachylenia gJównych ”“Jaci dach“wych “d 
25º d“ 45º;  

d)  u—Jad —alenicy ”r“st“”adJy lub równ“legJy d“ 
granic dziaJ—i;  

e)  kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, 

pastelowych, pokrycie dachu w kolorze 

naturalne– cerami—i lub zbliw“nych w ciemnej 

tonacji;  

9)  cechy budyn—ów ”“m“cniczych (g“s”“darcze, 
garaw“we) ewentualnie usJug“wych:  

a)  budynki o jednej kondygnacji nadziemnej 

i wys“—“`ci d“ 7 m do kalenicy lub szczytu 

dachu;  

b)  dachy dwuspadowe symetryczne lub 

czterospadowe, zharmonizowane z —sztaJtem 
dachów ”“z“staJych budyn—ów 
zl“—aliz“wanych na dziaJce;  

c)  d“”uszcza się dachy –edn“s”ad“we 

w przypadku realizacji budynku przy granicy 

dziaJ—i lub gdy ”“wierzchnia zabud“wy nie 
przekracza 50 m2;  

d)  kolorystyka elewacji i pokrycia dachu 

identyczna lub zharmonizowana z —“l“rysty—ą 
”“z“staJych budyn—ów na dziaJce;  

10)  “gr“dzenia czę`ci fr“nt“we– dziaJ—i nalewy 
l“—aliz“wać w linii r“zgranicza–ące– dr“gi –a—“ 
awur“we z elementów metal“wych lub 
drewnianych o wys“—“`ci d“ 2 m, wykluczone 

ogrodzenia z ”refabry—atów bet“n“wychŁ  

 § 9. Tereny zabudowy mieszkaniowo-

usJug“we– ńŁ Wyznacza się teren “znacz“ny na 
rysunku planu symbolem U,MN i ustala nastę”u–ące 
przeznaczenie:  

1)  ”“dstaw“we usJugi nieuciąwliwe w tym handel, 

oraz pod budownictwo mieszkaniowe 

–edn“r“dzinne, ”rzy zaJ“weniu, we fun—c–a 
usJug“wa –est fun—c–ą wi“dącą terenu;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

b)  dr“gi wewnętrzne i miejsca postojowe;  

c)  zieleL “zd“bna, rekreacyjna, altany ogrodowe, 

“bie—ty maJe– archite—tury;  

3)  wy—lucza się m“wliw“`ć l“—alizac–i zabud“wy 
miesz—ani“we– bez usJugŁ  

 2. Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu i —sztaJt“wania zabud“wy:  

1)  ustala się nie”rze—raczalną linię zabudowy, 

—tóra d“tyczy wszyst—ich budyn—ów 
l“—aliz“wanych na dziaJce - 10 m od granicy 

dróg: KŚL i 1 KDW;  

2)  wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wy d“ ”“wierzchni 
dziaJ—i nie więce– niw 6Ń%;  

3)  udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie 
mnie– niw 2Ń% ”“wierzchni dziaJ—i;  

4)  mie–sca ”“st“–“we dla sam“ch“dów nalewy 
zl“—aliz“wać na terenie dziaJ—i ”rzeznacz“ne– 
”“d inwestyc–ę w il“`ci wyni—a–ące– z potrzeb 

fun—c–“nalnych –edna— nie mnie– niw “—re`l“ne 

w § 4, ustŁ5;  

5)  fun—c–ę usJug“wą, w tym handel, m“wna 
lo—aliz“wać w budyn—u w“ln“ st“–ącym, 
w budynku dobudowanym do budynku 

mieszkalnego lub w kondygnacji parteru 

budynku mieszkalnego;  

6)  ”“wierzchnia s”rzedawy budyn—u usJug“w“-

handl“weg“ nie m“we ”rze—r“czyć 4ŃŃ m2;  

7)  cechy budyn—ów usJug“wych:  

a)  budyne— d“ dwóch —“ndygnac–i nadziemnych, 
w tym jedna w stromej konstrukcji dachu;  

b)  ma—symalna wys“—“`ć ńŃ m d“ —alenicy lub 
szczytu dachu;  
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c)  dachy dwuspadowe i wielospadowe o —ącie 
nachylenia ”“Jaci dach“wych “d 25ºd“ 45º;  

d)  d“”uszcza się —“l“rysty—ę elewac–i 
o nasyc“nych barwach ale nawiązu–ącą d“ 
—“l“rysty—i ”“z“staJych budyn—ów zna–du–ących 
się na te– same– dziaJce;  

8)  cechy budyn—ów miesz—aln“-usJug“wych:  

a)  budynki do trzech kondygnacji nadziemnych, 

w tym jedna w stromej konstrukcji dachu, bez 

podpiwniczenia;  

b)  dachy dwuspadowe symetryczne 

i wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i okien 

”“Jaci“wych;  

c)  —ąt nachylenia górnych ”“Jaci dach“wych “d 
25º d“ 45º;  

d)  u—Jad —alenicy ”r“st“”adJy lub równ“legJy d“ 
granic dziaJ—i;  

e)  kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, 

pastelowych, pokrycie dachu w kolorze 

naturalne– cerami—i lub zbliw“nych w ciemnej 

tonacji;  

9)  cechy budyn—ów ”“m“cniczych 
(gospodarczych i garaw“wych):  

a)  powierzchnia zabudowy do 100 m2;  

b)  wys“—“`ć d“ 7 m do kalenicy lub szczytu 

dachu;  

c)  dachy dwuspadowe symetryczne lub 

czterospadowe zharmonizowane z —sztaJtem 
dachów ”“z“staJych budyn—ów 
zl“—aliz“wanych na dziaJce;  

d)  d“”uszcza się dachy –edn“s”ad“we 

w przypadku realizacji budynku przy granicy 

dziaJ—i lub gdy ”“wierzchnia zabudowy nie 

przekracza 50 m2;  

e)  kolorystyka elewacji i pokrycia dachu 

identyczna lub zharmonizowana z —“l“rysty—ą 
”“z“staJych budyn—ów na dziaJce;  

10)  “gr“dzenia czę`ci fr“nt“we– dziaJ—i nalewy 
l“—aliz“wać w linii r“zgranicza–ące– dr“gi –a—“ 
awur“we z elementów metal“wych lub 
drewnianych o wys“—“`ci d“ ń,5 m, 
wy—lucz“ne “gr“dzenia ”eJne z ”refabry—atów 
betonowych.  

 § 10. Tereny zabudowy jednorodzinnej 

i rekreacyjnej 1. Wyznacza się tereny “znacz“ne na 
rysunku planu symbolem MN,MT (1 MN,MT i 2 

MN,MT) i ustala nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i caJ“r“czne– re—reac–i 
indywidualnej;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

b)  dr“gi wewnętrzne i miejsca postojowe;  

c)  zieleL “zd“bna i rekreacyjna, w tym oczka 

wodne i baseny;  

d)  altany “gr“d“we, “bie—ty maJe– archite—tury 
ogrodowej;  

e)  stawy rekreacyjne o powierzchni do 200 m2;  

 2. Ś“”uszcza się ”r“wadzenie dziaJaln“`ci 
gospodarczej w za—resie usJug handlu i gastronomii 

”“d nastę”u–ącymi warun—ami:  

1)  fun—c–ę d“”uszcz“ną m“wna l“—aliz“wać:  

a)  w kondygnacji parteru budynku mieszkalnego, 

”rzy czym ”“wierzchnia uwyt—“wa fun—c–i 
d“”uszcz“ne– nie m“we ”rze—raczać 
”“wierzchni uwyt—“we– fun—c–i ”“dstaw“we– t–Ł 
mieszkalnej;  

b)  w budyn—u w“ln“ st“–ącym “ powierzchni 

zabudowy do 60 m2 lub w ”“Jączeniu 

z budyn—iem g“s”“darczym lub garaw“wym;  

2)  ”r“wadz“na fun—c–a d“”uszcz“na nie m“we 
wymagać urządzenia więce– niw 2 miejsc 

postojowych;  

 3. Ustala się nastę”u–ące zasady 

zagospodarowania terenu i —sztaJt“wania zabud“wy:  

1)  ustala się nastę”u–ące nie”rze—raczalne linie 
zabud“wy, —tóre d“tyczą wszyst—ich 
budyn—ów l“—aliz“wanych na dziaJce:  

a)  dla terenu oznaczonego symbolem 1 MN,MT  

--  8 m “d granicy dróg: KŚL, 4 KDD, 1 KDW  

--  6 m “d granicy dr“gi KŚL dla dziaJ—i nar“wne– 
przy drodze 4 KDD  

b)  dla terenu oznaczonego symbolem 2 MN,MT  

--  10 m od granicy drogi KDL  

2)  wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wy d“ ”“wierzchni 
dziaJ—i nie więce– niw 3Ń%;  

3)  udziaJ ”“wierzchni biologicznie czynnej nie 

mnie– niw 5Ń%;  

4)  mie–sca ”“st“–“we dla sam“ch“dów nalewy 
l“—aliz“wać na terenie dziaJ—i ”rzeznacz“ne– ”“d 
inwestyc–ę w dostosowaniu do potrzeb jednak 

nie mnie– niw “—re`l“na w § 4, ustŁ 5;  

5)  f“rma archite—t“niczna budyn—ów mieszkalnych 

i re—reacy–nych musi s”eJniać nastę”u–ące 
wymagania:  

a)  wys“—“`ć budyn—ów nie m“we ”rze—r“czyć 9 m 

a il“`ć —“ndygnac–i nadziemnych 2 w tym jedna 

w stromej konstrukcji dachu, bez 

podpiwniczenia;  

b)  dachy dwuspadowe symetryczne 

i wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i okien 

”“Jaci“wych;  



Śzienni— Urzęd“wy  
W“–ewództwa P“d—ar”ac—ieg“ Nr ń8  - 1304 -  Poz. 442 

c)  —ąt nachylenia gJównych ”“Jaci dach“wych “d 
3Ńº d“ 6Ńº;  

d)  d“”uszcza się m“wliw“`ć l“—alizac–i budyn—ów 
drewnianych oraz z bali drewnianych;  

e)  kolorystyka elewacji i pokrycia dachu 

w jasnych pastelowych kolorach, pokrycie 

dachu w kolorze naturalnej ceramiki od 

czerwieni d“ brązu;  

6)  cechy budyn—ów ”“m“cniczych 
(gospodarczych i garaw“wych) “raz 
ewentualnych usJug“wych:  

a)  ”“wierzchnia zabud“wy wszyst—ich budyn—ów 
”“m“cniczych nie m“we ”rze—r“czyć ńŃŃ m2;  

b)  budynki o jednej kondygnacji nadziemnej 

i wys“—“`ci d“ 7 m do kalenicy lub szczytu 

dachu;  

c)  dachy dwuspadowe symetryczne lub 

czterospadowe, zharmonizowane z —sztaJtem 
i —“l“rysty—ą dachów ”“z“staJych budyn—ów 
zl“—aliz“wanych na dziaJce;  

d)  do”uszcza się dachy –edn“s”ad“we 

w przypadku gdy powierzchnia zabudowy nie 

przekracza 50 m2;  

7)  “gr“dzenia czę`ci fr“nt“we– dziaJ—i nalewy 
l“—aliz“wać linii r“zgranicza–ące– dr“gi 
z elementów metal“wych, drewnianych lub 
kamiennych o wys“—“`ci d“ 2 m, wykluczone 

ogrodzenia z ”refabry—atów bet“n“wychŁ  

 § 11. Tereny zabudowy jednorodzinnej 

i zagrodowej 1. Wyznacza się teren “znacz“ny na 
rysunku planu symbolem MN,RM i ustala nastę”u–ące 
przeznaczenie:  

1)  podstawowe pod budownictwo mieszkaniowe 

jednorodzinne i zagrodowe:  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  nieuciąwliwe usJugi;  

b)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

c)  dr“gi wewnętrzne i miejsca postojowe;  

d)  zieleL “zd“bna;  

2. Ś“”uszcza się ”r“wadzenie dziaJaln“`ci 
g“s”“darcze–, usJug i handlu na powierzchni 

uwyt—“we– d“ 6Ń m2 usytu“wane– w kondygnacji 

parteru budynku mieszkalnego, w budynku wolno 

st“–ącym lub w ”“Jączeniu z budynkami 

gospodarczymi;  

3. Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu i —sztaJt“wania zabud“wy:  

1)  ustala się nie”rze—raczalną linię zabud“wy 

w “dlegJ“`ci minŁ 5 m od granicy drogi 

”“wiat“we–, —tóra d“tyczy wszyst—ich n“wych 
budyn—ów l“—aliz“wanych na dziaJ—ach;  

2)  wiel—“`ć ”“wierzchni zabud“wy d“ ”“wierzchni 
dziaJ—i nie więce– niw 6Ń%;  

3)  udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej nie 

mnie– niw 2Ń%;  

4)  d“”uszcza się r“zbud“wę budyn—ów 
bez”“`redni“ lub w zbliweniu d“ granic dziaJ—i 
budowlanej;  

5)  cechy budyn—ów miesz—alnych:  

a)  wys“—“`ć budyn—ów nie m“we ”rze—raczać ńŃ 
m a il“`ć —“ndygnac–i nadziemnych 3 w tym 

jedna w stromej konstrukcji dachu, bez 

podpiwniczenia;  

b)  dachy dwuspadowe symetryczne 

i wielospadowe z dopuszczeniem lukarn i okien 

”“Jaci“wych;  

c)  —ąt nachylenia gJównych ”“Jaci dach“wych “d 
25º d“ 45º;  

d)  u—Jad —alenicy ”r“st“”adJy lub równ“legJy d“ 
granic dziaJ—i;  

e)  kolorystyka elewacji w kolorach jasnych, 

pastelowych, pokrycie dachu w kolorze 

naturalne– cerami—i lub zbliw“nych w ciemnej 

tonacji;  

6)  cechy budyn—ów ”“m“cniczych 
(g“s”“darczych, s—Jad“wych, inwentars—ich, 
garaw“wych) ewentualnie usJug“wych:  

a)  budyn—i d“ dwóch —“ndygnac–i nadziemnych 

w tym jedna w stromej konstrukcji dachu 

i wys“—“`ci d“ ńŃ m d“ —alenicy;  

b)  dachy dwuspadowe symetryczne o —ącie 

dachy jednospadowe w przypadku realizacji 

budyn—u ”rzy granicy dziaJ—i;  

c)  kolorystyka elewacji i pokrycia dachu 

zharmonizowana z —“l“rysty—ą ”“z“staJych 
budyn—ów na dziaJce;  

7)  “gr“dzenia czę`ci fr“nt“we– dziaJe— nalewy 
l“—aliz“wać w linii r“zgranicza–ące– dr“gi –a—“ 
awur“we z elementów metalowych lub 

drewnianych o wys“—“`ci d“ ń,5 m, 
wy—lucz“ne “gr“dzenie ”eJne z ”refabry—atów 
betonowych;  

 § 12. Tereny zabud“wy usJug“we–  

 1. Wyznacza się teren “znacz“ny na rysun—u 
planu symbolem U i ustala nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  podstawowe pod zabud“wę usJug“wą 
nieuciąwliwą, w tym usJugi —ultury, 
administracji, handlu i gastronomii:  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  urządzenia i sieci infrastruktury technicznej;  

b)  dr“gi wewnętrzne i miejsca postojowe;  
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c)  zieleL “zd“bna, re—reacy–na, “bie—ty maJe– 
architektury;  

 2. Ś“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów 
garaw“w“-gospodarczych o powierzchni zabudowy do 

80 m2 wbudowanych lub dobudowanych do budynku 

usJug“weg“;  

 3. Ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu i —sztaJt“wania zabud“wy:  

1)  ustala się nastę”u–ące nie”rze—raczalne linie 
zabudowy:  

--  5 m od granicy drogi powiatowej;  

--  5 m od granicy drogi osiedlowej klasy lokalnej 

KDL;  

2)  ”“wierzchnia s”rzedawy w budynkach 

usJug“w“-handl“wych nie m“we ”rze—r“czyć 
400 m2;  

3)  wiel—“`ć ”“wierzchni zabudowy do powierzchni 

dziaJ—i nie więce– niw 5Ń%;  

4)  udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynne– nie 
mnie– niw 2Ń% ”“wierzchni dziaJ—i;  

5)  mie–sca ”“st“–“we dla sam“ch“dów nalewy 
l“—aliz“wać na terenie dziaJ—i ”rzeznacz“ne– ”“d 
inwestyc–ę w dostosowaniu do potrzeb jednak 

nie mnie– niw “—re`l“na w § 4 ust. 5;  

6)  cechy budyn—ów usJug“wych:  

a)  budyn—i d“ dwóch —“ndygnac–i nadziemnych 

w tym jedna w stromej konstrukcji dachu 

i wys“—“`ci d“ 8 m do kalenicy, bez 

podpiwniczenia;  

b)  b) dachy dwuspadowe symetryczne 

i wielospadowe o —ącie nachylenia ”“Jaci “d 
25º d“ 3Ńº;  

c)  d“”uszcza się —“l“rysty—ę “ nasyconych 

barwach, —“l“rysty—a dachów ciemna, “d 
czerwieni d“ brązu;  

7)  “gr“dzenia dziaJe— nalewy l“—aliz“wać w liniach 

r“zgranicza–ących teren inwestyc–i jako 

awur“we, le——ie “ wys“—“`ci d“ ń,5 m, 
wykluczone ogrodzenia z ”refabry—atów 
betonowych.  

 § 13. Tereny zieleni urządz“ne– ńŁ Wyznacza 

się tereny “znacz“ne na rysun—u ”lanu symb“lem źP 
(od 1 ZP do 4 ZP) i ustala się nastę”u–ące 
przeznaczenie:  

1)  podstawowe:  

a)  Ją—i, naturalna r“`linn“`ć bagienna;  

b)  wody powierzchniowe, oczka wodne;  

c)  zieleL t“warzysząca cie—“m w“dnym;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  aleje spacerowo-rowerowe;  

b)  “bie—ty maJe– archite—tury;  

c)  podziemne sieci infrastruktury technicznej;  

 2. W granicach terenów źP “b“wiązu–e za—az 
wzn“szenia “bie—tów —ubatur“wych, w granicach 

terenów ń ZP i 2 źP ta—we zadrzewianiaŁ  

 § 14. Tereny zieleni izolacyjnej 1. Wyznacza się 
tereny oznaczone na rysunku planu symbolem ZI (od 

1 ZI do 5 ZI) i ustala nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  podstawowe:  

zieleL nis—a t“warzysząca cie—“m w“dnym;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  `ciew—i r“wer“we i spacerowe 

z t“warzyszącymi teren“wymi urządzeniami 
rekreacyjnymi;  

b)  podziemne sieci infrastruktury technicznej;  

 2. W granicach terenów źI “b“wiązu–e za—az 
zadrzewiania terenu oraz grodzenia.  

 § 15. Tereny urządzeL infrastru—tury 
technicznej 1. Wyznacza się tereny “znacz“ne na 
rysunku planu symbolem E (1 E i 2 E) i ustala 

nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  podstawowe pod stacje transformatorowe;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  lokalizacja miejsca postojowego dla samochodu 

“bsJugi i —“nserwac–i urządzeL;  

b)  zieleL iz“lacy–na “zd“bna;  

§ 16. Tereny komunikacji drogowej 1. Dla 

terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu symb“lem 
KDL ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  podstawowe ｦ tereny dróg ”ublicznych —lasy 
drogi lokalnej;  

a)  jezdnie;  

b)  pasy postojowe;  

c)  chodniki;  

d)  zieleL dr“g“wa;  

e)  urządzenia d“ “bsJugi —“muni—ac–i zbi“r“we–;  

f)  `ciew—i r“wer“we;  

g)  “`wietlenie uliczne;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  podziemne sieci infrastruktury technicznej;  

b)  “bie—ty maJe– archite—tury;  

3)  ustala się nastę”u–ące zasady zabud“wy 
i zag“s”“dar“wania terenów:  

a)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących nie mnie– 
niw ń2 m;  
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b)  szer“—“`ć –ezdni nie mnie–sza niw 6 m;  

 2. Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolem KDD (od 1 KDD do 5 KŚŚ) ustala się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  ”“dstaw“we: tereny dróg ”ublicznych —lasy 
drogi dojazdowej:  

a)  jezdnie;  

b)  pasy postojowe;  

c)  chodniki;  

d)  `ciew—i r“wer“we;  

e)  zieleL dr“g“wa;  

f)  “`wietlenie uliczne;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  podziemne sieci infrastruktury technicznej;  

b)  “bie—ty maJe– archite—tury;  

3)  ustala się nastę”u–ące zasady zabud“wy 
i zag“s”“dar“wania terenów:  

a)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących nie mnie– 
niw ńŃ m, ”rzy czym dr“ga “znacz“na 
symbolem 5 KŚŚ za—“Lcz“na ”lacem 
manewrowym 20 m x 15 m;  

b)  szer“—“`ć –ezdni nie mnie–sza niw 5,5 m;  

 3. Wyznacza się tereny “znacz“ne na rysun—u 
planu symbolem KDW (1 KDW i 2 KDW) i ustala 

nastę”u–ące ”rzeznaczenie:  

1)  ”“dstaw“we: tereny dróg wewnętrznych:  

a)  jezdnie;  

b)  `ciew—i r“wer“we;  

c)  ciągi s”acer“we;  

2)  uzu”eJnia–ące:  

a)  podziemne sieci infrastruktury technicznej;  

b)  “bie—ty maJe– archite—tury;  

c)  zieleL “zd“bna re—reacy–na;  

d)  “`wietlenie;  

3)  ustala się nastę”u–ące zasady zabud“wy 
i zag“s”“dar“wania terenów:  

a)  szer“—“`ć w liniach r“zgranicza–ących nie mnie– 
niw 7 m;  

b)  szer“—“`ć –ezdni nie mnie– niw 4,5 m;  

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

 § 17. Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 12 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 

i zag“s”“dar“waniu ”rzestrzennym ustala się 
wys“—“`ć staw—i ”r“cent“we–, “ —tóre– m“wa w art. 

36 ust. 4 tej ustawy:  

1)  dla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolem MN, MN-RM, MN,U, MN,MT ｦ 30%;  

2)  dla ”“z“staJych terenów ｦ 5%.  

 § 18. Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się 
Wó–t“wi Gminy Rad“my`l nad SanemŁ  

 § 19. UchwaJa wch“dzi w wycie ”“ u”Jywie 3Ń 
dni “d “gJ“szenia w Śzienni—u Urzęd“wym 
W“–ewództwa P“d—ar”ac—iego.  

* źaJączni—a Nr 2 nie “gJasza się 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

śdward WermiLski 
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źaJączni— nr ń 

d“ UchwaJy nr XXVIIł224łŃ9 

Rady Gminy Rad“my`l nad Sanem 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 


