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UCHWAIA NR XXXIXł242/10 

 RADY GMINY IAMBINOWICE 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Iambinowice 

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

8 marca 1990 rŁ “ sam“rządzie gminnym (ŚzŁ UŁ  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457,  
z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974  
i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111  
i Nr 223, poz. 1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 
i Nr 157, poz. 1241 z 2010 r. Nr 28 poz. 142  
i 146, Nr 40, poz. 230) oraz art. 20 ust. 1  
w związ—u z artŁ 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954,  
Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,  
Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880,  
z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 
Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124) 
”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci z ustaleniami Studium 
uwarun—“waL i —ierun—ów zag“s”“dar“wania ”rze-
strzenneg“ gminy Iambin“wice, ”“stanawia się, c“ 
nastę”u–e: 

 
§ 1Ł Uchwala się mie–sc“wy ”lan zag“s”“da-

rowania przestrzennego wsi Iambin“wice w gra-
nicach “—re`l“nych na rysun—ach ”lanuŁ 

 
§ 2Ł Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzenneg“ wsi Iambin“wice, s—Jada się z: 
1) tekstu miejscowego planu zawartego w ni-

niejszej uchwale; 
2) rysun—ów mie–sc“weg“ ”lanu w s—ali 1 : 2000 

stan“wiących zaJączni—i nr 1, nr 2 i nr 3 d“ ninie–sze– 
uchwaJy; 

3) r“zstrzygnięcia “ s”“s“bie realizac–i, za”isa-
nych w zmianie planu, inwestycji z zakresu infra-
stru—tury techniczne–, —tóre nalewą d“ zadaL wJa-
snych gminy oraz zasadach ich finansowania sta-
n“wiąceg“ zaJączni— nr 4 d“ ninie–sze– uchwaJy; 

4) r“zstrzygnięcia “ s”“s“bie r“z”atrzenia 
uwag d“ ”r“–e—tu zmiany ”lanu, stan“wiąceg“ 
zaJączni— nr 5 d“ ninie–sze– uchwaJyŁ 

DziaJ I 
Przepisy ogólne 

 
§ 3Ł Przedmi“tem ustaleL ”lanu są warun—i za-

budowy i zag“s”“dar“wania terenu “be–mu–ące: 
1) ”rzeznaczenie terenów “raz linie r“zgrani-

cza–ące tereny “ równym ”rzeznaczeniu lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady “chr“ny i —sztaJt“wania Jadu ”rze-
strzenneg“ “raz ”arametry i ws—auni—i —sztaJto-
wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady “chr“ny `r“d“wis—a, ”rzyr“dy i —ra-
jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabyt—ów; 

5) wymagania wyni—a–ące z ”“trzeb —sztaJto-
wania przestrzeni publicznych; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub “bie—tów ”“dlega–ących “chr“nie, usta-
l“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów; 

7) zasady i warun—i ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów —“muni—ac–i i infrastru—tury techniczne–; 
9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

dar“wania, urządzenia i uwyt—“wania terenów; 
10) staw—i ”r“cent“we stan“wiące ”“dstawę 

d“ “—re`lania “”Jaty, “ —tóre– m“wa w artŁ 36 
ust. 4 ustawy. 

 
§ 4Ł1Ł Nastę”u–ące “znaczenia graficzne rysun—u 

”lanu są “b“wiązu–ącymi ustaleniami planu: 
1) granica “bszaru “b–ęteg“ ”lanem, –a—“ gra-

nica “b“wiązywania ustaleL ”lanu; 
2) linie r“zgranicza–ące tereny - `cisJe; 
3) nie”rze—raczalne i “b“wiązu–ące linie zabu-

dowy; 
4) symb“le “—re`la–ące ”“dstaw“we zag“s”o-

dar“wanie terenówŁ 
2. P“z“staJe “znaczenia graficzne ma–ą cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 
 
§ 5Ł Ile—r“ć w ”rze”isach ninie–sze– uchwaJy 

jest mowa o: 
1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wio-

dącym uwyt—“waniu terenu) ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”rzeznaczenie terenu, —tóre d“minu–e na 
danym terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-
–ącymi; 
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2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ nalewy 

”rzez t“ r“zumieć alternatywne ”rzeznaczenie  
w stosunku do podstawowego lub przeznaczenie 
uzu”eJnia–ące ”“dstaw“wą fun—c–ę teg“ terenu; 

3) zasadniczym u—Jadzie dachu ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć ”“dstaw“wy u—Jad dachu gJówneg“ bu-
dyn—u dziaJ—i; u—Jad ta—i d“”uszcza realizac–ę da-
chów “ zrównic“wanych f“rmach ”“d”“rząd—“wa-
nych bryle dachu zasadniczeg“ (n”Ł dachy z naczóJ-
kami, dachy kopertowe, formy kalenicowe z frag-
mentami szczytowymi itp.); 

4) usJugach nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi han-
dlu (detaliczneg“ i hurt“weg“), usJugi —ultury, nie-
”ubliczne usJugi zdr“wia i “”ie—i s”“Jeczne–, usJugi 
gastr“n“mii, usJugi Jączn“`ci i tele—“muni—ac–i, 
usJugi rzemi“sJa usJugowego (np. szewc, tapicer), 
biura, ban—i, mie–sca —ultu religi–neg“ (z wyJącze-
niem —“`ci“Jów) “raz inne usJugi na zasadzie analo-
gii d“ fun—c–i wymieni“nych ”“wywe– lub anal“gicz-
nym st“”niu uciąwliw“`ci wraz z urządzeniami infra-
struktury technicznej potrzebnymi d“ “bsJugi ww. 
“bie—tów usJug“wych “raz usJugi rzemi“sJa, zali-
cz“ne zg“dnie z ”rze”isami szczególnymi d“ ”rzed-
sięwzięć m“gących ”“g“rszyć stan `r“d“wis—a, dla 
—tórych s”“rządzenie ra”“rtu m“we być wymagane; 

5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｧ na-
lewy ”rzez t“ r“zumieć linię “—re`la–ącą minimalną 
“dlegJ“`ć, w –a—ie– m“gą zna–d“wać się budyn—i 
“d linii r“zgranicza–ące– tereny; 

6) zabudowie zbiorowego zamieszkania - nale-
wy ”rzez t“ r“zumieć zabud“wę ”rzeznacz“ną d“ 
“—res“weg“ ”“bytu ludzi, “be–mu–ącą w szcze-
góln“`ci internat, ”ens–“nat, d“m wy”“czyn—o-
wy, dom wycieczkowy, itp.; 

7) zabudowie rezydencjonalnej ｦ nalewy ”rzez t“ 
r“zumieć szczególny r“dza– zabud“wy –edn“r“dzin-
ne–, w“ln“st“–ące– na duwych dziaJ—ach i re”rezenta-
cyjnej formie kompozycji archite—tury “bie—tów “raz 
”“z“staJych elementów zag“s”“dar“wania, charak-
teryzu–ące– się sytu“waniem “bie—tu miesz—alneg“ 
w gJębi dziaJ—i budowlanej, poprzedzonego placem; 

8) usJugach nalewy ”rzez t“ r“zumieć usJugi han-
dlu (detalicznego i hurtowego), niepubliczne usJugi 
zdr“wia i “”ie—i s”“Jeczne–, usJugi gastr“n“mii, 
usJugi Jączn“`ci i tele—“muni—ac–i, usJugi rzemi“sJa 
usJug“weg“ (n”Ł szewc, tapicer), biura, banki oraz 
inne usJugi na zasadzie anal“gii d“ fun—c–i wymie-
ni“nych ”“wywe– lub anal“gicznym st“”niu uciąwli-
w“`ci wraz z urządzeniami infrastru—tury technicz-
ne– ”“trzebnymi d“ “bsJugi ww. “bie—tów usJugo-
wych “raz usJugi rzemi“sJa, zalicz“ne zg“dnie  
z ”rze”isami szczególnymi d“ ”rzedsięwzięć m“gą-
cych ”“g“rszyć stan `r“d“wis—a, dla —tórych s”o-
rządzenie ra”“rtu m“we być wymagane (l“—alizac–a 
—tórych za—azana –est na terenach “—re`l“nych  
w § 7 ”—t 1); 

9) usJugi turysty—i - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
usJugi ”rzew“dnic—ie, usJugi h“telars—ie “raz 

wszyst—ie inne usJugi `wiadcz“ne turyst“m lub 
“dwiedza–ącym; 

10) usJugi kultury - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
dziaJaln“`ć muzeów, bibli“te—, —in, galerii sztu—i, sal 
wystawienniczych i —“ncert“wych, d“mów —ultury  
i wiel“zadani“wych sal wy—“rzystywanych gJównie 
d“ celów r“zryw—“wych, ”rac“wni artystycznych, 
“bie—tów —ultu religi–neg“ ((z wyJączeniem —“`cio-
Jów) it”Ł; 

11) usJugi “`wiaty - nalewy ”rzez t“ r“zumieć 
dziaJaln“`ć ”lacówe— “`wiaty i instytuc–i edu—a-
cy–nych ”r“wadzących —ursy –ęzy—“we, —ursy 
specjalistyczne itp.; 

12) ma—symalne– wys“—“`ci zabud“wy ｦ nale-
wy ”rzez t“ r“zumieć “dlegJ“`ć ”“między na–wy-
we– ”“J“w“nym elementem dachu, a `rednim ”o-
ziomem terenu; 

13) OWKź nalewy ”rzez t“ r“zumieć O”“ls—i 
W“–ewódz—i K“nserwat“r źabyt—ów; 

14) “bie—tach i urządzeniach t“warzyszących ｦ 
nalewy ”rzez t“ r“zumieć “bie—ty techniczneg“ wy-
”“sawenia, d“–azdy i d“–`cia, ”ar—ingi i garawe, bu-
dyn—i g“s”“darcze, wiaty i zadaszenia, maJą archi-
te—turę, “cz—a w“dne “ chara—terze re—reacy–nym 
lub “zd“bnym “raz inne urządzenia ”eJniące sJuweb-
ną r“lę w“bec fun—c–i “—re`l“nych w ”rzeznaczeniu 
podstawowym lub dopuszczalnym; 

15) tymczasowy obiekt budowlany - nalewy 
”rzez t“ r“zumieć “bie—t bud“wlany ”rzeznacz“ny 
d“ czas“weg“ uwyt—“wania w “—resie —rótszym “d 
–eg“ trwaJ“`ci techniczne–, ”rzewidziany d“ ”rzenie-
sienia w inne mie–sce lub r“zbiór—i, a ta—we “biekt 
bud“wlany nie”“Jącz“ny trwale z gruntem, –a—: 
strzelnice, —i“s—i uliczne, ”awil“ny s”rzedawy ulicz-
ne– i wystaw“we, ”rze—rycia nami“t“we i ”“wJ“—i 
”neumatyczne, urządzenia r“zryw—“we, bara—“wo-
zy, “bie—ty —“ntener“we, nie d“tyczy “bie—tów 
tymczasowych na placu budowy. 

 

DziaJ II 
Ustalenia szczegóJowe 

 

RozdziaJ 1 
Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz 
parametrów i wskauników ksztaJtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

 
§ 6Ł1Ł Śla terenów “znacz“nych na rysunku 

planu symbolem 1MW; 3MW o podstawowym 
przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej wie-
l“r“dzinne– ustala się nastę”u–ące zasady, ”ara-
metry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy i za-
gospodarowania terenu: 

1) nie”rze—raczalne i “b“wiązu–ące linie zabu-
d“wy ”rzy–ąć wg rysun—u ”lanu; 

2) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“wy nie 
”rze—racza–ącą 55% ”“wierzchni terenu; 
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3) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie 

czynną nie mnie–szą niw 40% ”“wierzchni terenu; 
4) utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę miesz—a-

ni“wą i g“s”“darczą, d“”uszcza się –e– r“zbud“wę; 
5) przy rozbudowie zabudowy mieszkaniowej 

d“”uszcza się nawiązanie d“ wys“—“`ci, bryJy  
i —sztaJtu dachu zabud“wy istnie–ące– lub d“”uszcza 
się III —“ndygnac–e nadziemne, w tym –edną wy-
—sztaJc“ną w ”“ddaszu dachu s”adowego o nachy-
leniu ”“Jaci 350-450, —ryteg“ dachów—ą lub materia-
Jem dachów—“”“d“bnym w —“l“rze ceglastym lub 
brunatnym; 

6) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane; 
7) na—azu–e się mie–sca ”“st“–“we sam“cho-

dów “s“b“wych i ciągi —“muni—ac–i wewnętrzne– 
wy—“nać z dr“bn“wymiar“wych elementów —a-
miennych lub betonowych; 

8) na—azu–e się za”ewnienie mie–sc ”“st“–“wych 
w min. il“`ci “d”“wiada–ące– 100% miesz—aL; 

9) d“”uszcza się realizac–ę zabud“wy g“s”“dar-
cze– i garaw“we– w f“rmie zes”“Ju mur“wanych 
b“—sów garaw“wych o ujednoliconym wystroju 
archite—t“nicznym “raz w“ln“st“–ące– zabud“wy 
usJug“we–; 

10) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy 
g“s”“darcze–, usJug“we– i garaw“we– “ maxŁ wy-
s“—“`ci nie wywsze– niw 4,0 m, z dachem ”Jas—im; 

11) za—azu–e się l“—alizac–i usJug rzemi“sJa ”ro-
du—cy–neg“ i usJug“weg“ zaliczanych d“ m“gących 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla —tórych 
ustalenie “b“wiąz—u s”“rządzenia ra”“rtu “ “ddzia-
Jywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wis—“ m“we być 
wymagane (“d”“wiedni“: ”rzedsięwzięć m“gących 
zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“  
i ”rzedsięwzięć m“gących ”“tenc–alnie “ddziaJywać 
na `r“d“wis—“); 

12) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu; 
“bie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– “raz 
zieleL urządz“ną na niezabud“wane– czę`ci terenuŁ 

 
2Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolem 2MR,MN,U; 4MR,MN,U; 8MR,MN,U; 

9MR,MN,U; 10MR,MN,U; 12MR,MN,U o podsta-
wowym przeznaczeniu dla zabudowy zagrodowej, 
miesz—ani“we– –edn“r“dzinne– i usJug ustala się na-
stę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJto-
wania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nie”rze—raczalne linie zabud“wy 
“—re`l“ne na rysun—u ”lanu; na terenach istnie–ące– 
zabud“wy, na —tórych na rysun—u ”lanu nie “—re-
`l“n“ linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabu-
d“wy ”rzy–ąć w nawiązaniu d“ istnie–ących budyn-
—ów dziaJe— sąsiednich lub wJasnych “ stanie tech-
nicznym um“wliwia–ącym ich d“cel“we uwyt—“wa-
nie, ”rzy–mu–ąc nie”rze—raczalną linię zabud“wy 
–a—“ —“ntynuac–ę linii zabud“wy teg“ budynku, któ-
ry zna–du–e się w wię—sze– “dlegJ“`ci “d ”asa dro-
g“weg“, lecz na terenach “ więce– niw 2 niezabu-

d“wanych dziaJ—ach bud“wlanych ”rzy–m“wać 
nie”rze—raczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6,0 m 
“d fr“nt“we– granicy dziaJ—i; 

2) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i 
w zabudowie jednorodzinnej ｦ max. 50%, a po-
wierzchnię bi“l“gicznie czynną minŁ 45%; a w za-
bud“wie zagr“d“we– ”“wierzchnię zabud“waną 
dziaJ—i ｦ max. 40%, a ”“wierzchnię bi“l“gicznie 
czynną minŁ 55%; 

3) w zabudowie jednorodzinnej: 
a) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć n“we– zabu-

d“wy miesz—alne– nie ”rze—racza–ącą 4,5 m do 
“—a”u dachu i 9,0 m d“ —alenicy; liczbę —“ndy-
gnacji nadziemnych ｦ do 2; 

b) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów 
miesz—alnych (gJównych) dwus”ad“wy, “ –edna—o-
wym nachyleniu p“Jaci w granicach 30°÷45°; 
—ryty dachów—ą lub materiaJami dachów—“”“d“b-
nymi w —“l“rze czerw“nym, brąz“wym, szarym lub 
czarnym; 

c) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane (z do-
”uszczeniem elementów z —lin—ieru, drewna, ka-
mienia); 

d) na—azu–e się za”ewnienie min. 2 miejsc posto-
–“wych na sam“ch“dy “s“b“we na terenie dziaJ—i; 

e) na—azu–e się dla ”rzebud“wywane– zabudo-
wy mieszkalnej max. wys“—“`ć nie ”rze—racza–ą-
cą 6,0 m d“ “—a”u dachu i 10,5 m d“ —alenicy; 
do 3 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 
jednej kondygnac–i w ”“ddasze uwyt—“we; 

f) za—azu–e się l“—alizac–i “bie—tów tymczaso-
wych; 

g) d“”uszcza się w zabud“wie miesz—ani“we– 
–edn“r“dzinne– l“—alizac–ę budyn—ów g“s”“dar-
czych, usJug“wych i garawy, dla —tórych na—azu–e 
się maxŁ wys“—“`ć nie wywszą niw 5,0 m; 1 kondy-
gnac–ę nadziemną; wystró– archite—t“niczny nawią-
zu–ący d“ budyn—u gJówneg“; 

h) d“”uszcza się wiaty na sam“ch“dy “s“bo-
we “ maxŁ wys“—“`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

i) d“”uszcza się ”rze—sztaJcenie ”arterów bu-
dyn—ów miesz—alnych i budyn—ów g“s”“darczych 
na cele usJug“we; 

–) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“warzy-
szące fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz “bie—ty  
i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

4) w zabudowie zagrodowej: 
a) na—azu–e się dla ”rzebud“wywane– zabudo-

wy mieszkalnej max. wys“—“`ć nie ”rzekraczają-
cą 6,0 m d“ “—a”u dachu i 10,5 m d“ —alenicy; 
do 3 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 
–edne– —“ndygnac–i w ”“ddasze uwyt—“we; 

b) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy miesz—alne– 
max. wys“—“`ć zabud“wy nie ”rze—racza–ącą 4,5 m 
do okapu dachu i 9,0 m do kalenicy; do 2 kondy-
gnacji nadziemnych, przy wbudowaniu jednej kon-
dygnac–i w ”“ddasze uwyt—“we; 

c) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy “raz ist-
nie–ące– ”“ddawane– ”rzebud“wie lub r“zbud“wie 
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zasadniczy dach budyn—ów miesz—alnych (gJów-
nych) dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu 
”“Jaci w granicach 30°÷45°; —ryty dachów—ą 
lub materiaJami dachów—“”“d“bnymi w —“l“rze 
czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

d) na—azu–e się dla n“wych budyn—ów g“s”o-
darczych i garawy maxŁ wys“—“`ć nie ”rze—racza-
–ącą 6,0 m; ogranicz“ną d“ 1 —“ndygnac–i nad-
ziemnej; 

e) na—azu–e się nawiązanie wystr“–u architek-
t“niczneg“ budyn—u g“s”“darczeg“ i garawu d“ 
budynku mieszkalnego; 

f) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane; —a-
mienne elementy w kolorze naturalnym; 

g) na—azu–e się za”ewnienie min. 2 miejsc posto-
–“wych na sam“ch“dy “s“b“we na terenie dziaJ—i; 

h) na—azu–e się “graniczenia uciąwliweg“ “d-
dziaJywania dziaJaln“`ci r“lnicze– i usJug“we– d“ 
granic terenu “—re`l“neg“ tytuJem ”rawnym d“ 
uwyt—“wania; 

i) za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i (przedsię-
wzięć) związanych z h“d“wlą zwierząt zaliczanych 
d“ m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wi-
s—“, dla —tórych wymagane –est ustalenie “b“wiąz-
—u s”“rządzenia ra”“rtu “ “ddziaJywaniu ”rzedsię-
wzięcia na `r“d“wis—“ i dla —tórych s”“rządzenie 
ra”“rtu m“we być wymagane (“d”“wiedni“: ”rzed-
sięwzięć m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać 
na `r“d“wis—“ i ”rzedsięwzięć m“gących ”“tenc–al-
nie “ddziaJywać na `r“d“wis—“); 

–) za—azu–e się ”r“wadzenia ch“wu zwierząt  
w techn“l“gii bez`cióJ—“we–; 

k) d“”uszcza się ”rze—sztaJcenie ”arterów bu-
dyn—ów miesz—alnych i budyn—ów g“s”“darczych 
na cele usJug“we; 

l) d“”uszcza się l“—alizac–ę wiat na sam“ch“dy 
“s“b“we i s”rzęt r“lniczy “ maxŁ wys“—“`ci nie 
wywsze– niw 4,5 m; 

m) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz 
“bie—ty i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

5) d“”uszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub dr“gi wewnętrzne– “ szer“—o-
`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m i szero-
—“`ci –ezdni minŁ 5,0 m, s”eJnia–ącymi wym“gi dróg 
”“war“wych; –edn“cze`nie ”“wierzchnia n“wych 
dziaJe— bud“wlanych ”“d zabud“wę –edn“r“dzinną 
nie m“we być mnie–sza niw 500 m2, a ”“d zabud“wę 
zagr“d“wą 1500 m2; 

6) na terenie 10.MR, MN,U d“”uszcza się bu-
d“wę urządzeL ”“m”“wni sieci“we– i tranzyt“we– 
wraz z siecią —analizac–i sanitarne–Ł 

 
3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5RU, U; 7RU, U; o podstawowym prze-
znaczeniu dla zabud“wy “bsJugi ”r“du—c–i r“lne–  
w g“s”“darstwach r“lnych i dla zabud“wy usJugo-

wej oraz dopuszczalnym przeznaczeniu dla zabu-
dowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej ustala 
się nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się nie”rze—raczalne linie zabud“wy 
“—re`l“ne na rysun—u ”lanu, na terenach istnie–ące– 
zabud“wy na —tórych na rysun—u ”lanu nie “—re`lo-
no linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy 
w “dlegJ“`ci 6,0 m od frontowej granicy dziaJ—i; 

2) utrzymu–e się istnie–ącą hist“ryczną zabud“wę 
f“lwarczną, istnie–ące budyn—i m“gą ulegać ”rzebu-
d“wie z utrzymaniem ich zewnętrzne– bryJy, ”“dzia-
Jów archite—t“nicznych i wystr“–u archite—t“niczne-
go z okresu realizacji; 

3) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 35%; a ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i ｦ 
max. 50%; 

4) d“”uszcza się realizac–ę n“we– zabud“wy na-
wiązu–ące– wystr“–em archite—t“nicznym d“ zaJ“we-
nia folwarcznego; 

5) dla n“we– zabud“wy na—azu–e się maxŁ wyso-
—“`ć zabud“wy nie ”rze—racza–ącą 7,0 m do okapu 
dachu i 11,0 m do kalenicy; pokrycie dachu w kolo-
rze czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

6) budyn—i i “bie—ty w zJym stanie technicznym  
i sanitarnym, za zg“dą OWKź m“gą ”“dlegać li—wi-
dacji; 

7) za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i związanych 
z h“d“wlą zwierząt zaliczanych d“ m“gących zna-
cząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla —tórych wy-
magane –est ustalenie “b“wiąz—u s”“rządzenia ra-
”“rtu “ “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wi-
s—“ (“d”“wiedni“: ”rzedsięwzięć m“gących zawsze 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“); 

8) na—azu–e się w”r“wadzić wzdJuw granic z te-
renami sąsiednie– zabud“wy miesz—alne– –edn“ro-
dzinne– ”asy zieleni `redni“ i wys“—“”ienne– w minŁ 
50% zimozielonej; 

9) d“”uszcza się wiaty na s”rzęt r“lniczy “ maxŁ 
wys“—“`ci nie wywsze– niw 7,0 m; 

10) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu; 
“bie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– “raz 
zieleL “ chara—terze iz“lacy–nym; 

11) wy—lucza się s—Jad“wanie, na w“lnym ”o-
wietrzu lub w niezadaszonych budowlach, substan-
c–i i materiaJów ”“w“du–ących zanieczyszczenie 
”“wietrza, gleby i wód ”“dziemnych; 

 
4. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 6ZP,MN,U o podstawowym przeznacze-
niu dla zieleni ”ar—“we– i usJug i zabud“wy miesz-
—ani“we– –edn“r“dzinne– ustala się nastę”u–ące za-
sady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) dla istnie–ąceg“ dw“ru w”isaneg“ d“ re–e-
stru zabyt—ów OKWź ”“d nrŁ A-2175/87 obo-
wiązu–e za—res “chr“ny —“nserwat“rs—ie– wg za-
sad “—re`l“nych w § 8 ustŁ 3; 
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2) dla istnie–ąceg“ ”ar—u dw“rs—ieg“ w”isane-

g“ d“ re–estru zabyt—ów OKWź ”“d nr A-130/86 
“b“wiązu–e za—res “chr“ny —“nserwat“rs—ie– wg 
zasad “—re`l“nych w § 8 ustŁ 3; 

3) utrzymu–e się istnie–ący budyne— dw“ru z wy-
kluczeniem zasadniczej przebudowy; 

4) na—azu–e się utrzymanie istnie–ące– zieleni 
”ar—“we– z d“”uszczeniem cięć sanitarnych; 

5) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu; 

6) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów maJe– ar-
chitektury związanych z fun—c–ą terenu; 

7) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów i urządzeL 
infrastru—tury techniczne– wg a—tualnych warun—ów 
technicznych. 

 
5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 11US o podstawowym przeznaczeniu 
dla sportu i rekreacji ustala się nastę”u–ące zasa-
dy, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 85%; a ”“wierzchnię zabud“wy nie wię—szą 
niw 500 m2; 

2) na—azu–e się “bie—ty —ubatur“we na istnie-
–ącym b“is—u s”“rt“wym zrealiz“wać w f“rmie 
niskiej, pawilonowej zabudowy 1 kondygnacyjnej 
wg nastę”u–ących ustaleL: 

a) wys“—“`ć “bie—tu d“ ”“zi“mu “—a”u 3,5 m 
(dachu ”Jas—ieg“) lub 7 m d“ —alenicy dachu dwu-
s”ad“weg“ ”rzy nachyleniu ”“Jaci 30°÷45°; 

b) dach –edn“ lub dwus”ad“wy, —ryty dachów—ą 
lub materiaJami dachów—“ ”“d“bnymi w —“l“rach 
czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

c) elewac–e `cian tyn—“wane, —amienne ele-
menty w kolorze naturalnym; 

3) d“”uszcza się realizac–ę d“dat—“wych urzą-
dzeL (n”Ł szatnie, trybuny) związanych z fun—c–ami 
terenu; 

4) d“”uszcza się zieleL urządz“ną ty”u ”ar—o-
weg“, w tym zieleL wys“—ą; 

5) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“warzy-
szące fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz “bie—ty  
i urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 

 
6. Dla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolem 13MN; 15MN; 16MN; 18MN; 20MN; 

25MN; 27MN; 28MN, 29MN; 75MN; 75aMN; 

75bMN; 76MN; 78MN o podstawowym przezna-
czeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się nie”rze—raczalne linie zabud“wy 
“—re`l“ne na rysun—u ”lanu; na terenach istnie–ące– 
zabud“wy na —tórych na rysun—u ”lanu nie “—re`lo-
no linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy 
”rzy–ąć w nawiązaniu d“ istnie–ących budyn—ów 
dziaJe— sąsiednich lub wJasnych, “ stanie technicz-
nym um“wliwia–ącym ich d“cel“we uwyt—“wanie, 

–a—“ —“ntynuac–ę linii zabud“wy teg“ budyn—u, —tó-
ry zna–du–e się w wię—sze– “dlegJ“`ci “d ”asa dro-
g“weg“, lecz na terenach “ więce– niw 2 niezabu-
d“wanych dziaJ—ach bud“wlanych ”rzy–m“wać 
nie”rze—raczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6,0 m 
“d fr“nt“we– granicy dziaJ—i; 

2) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i 
ｦ max. 40%, a ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 55%; na terenie oznaczonym symbolem 27.MN 
”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i ｦ max. 60%; 

3) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć n“we– zabu-
d“wy miesz—alne– nie ”rze—racza–ącą 4,5 m do 
“—a”u dachu i 8,0 m d“ —alenicy; liczbę —“ndy-
gnacji nadziemnych ｦ do 2; 

4) na—azu–e się dla ”rzebud“wywanej zabudo-
wy miesz—alne– maxŁ wys“—“`ć nie ”rze—racza–ą-
cą 6,0 m d“ “—a”u dachu i 10,5 m d“ —alenicy; 
do 3 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 
–edne– —“ndygnac–i w ”“ddasze uwyt—“we; 

5) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów 
miesz—alnych (gJównych) dwuspadowy, o jedna-
—“wym nachyleniu ”“Jaci w granicach 30°÷45° 
lub wiel“s”ad“wy;—ryty dachów—ą lub materiaJa-
mi dachów—“”“d“bnymi w —“l“rze czerw“nym, 
brąz“wym, szarym lub czarnym; 

6) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane (z do-
”uszczeniem elementów z —lin—ieru, drewna, ka-
mienia); 

7) na—azu–e się za”ewnienie minŁ 2 mie–sc ”“sto-
–“wych na sam“ch“dy “s“b“we na terenie dziaJ—i; 

8) na—azu–e się dla ”rzebud“wywane– zabudo-
wy miesz—alne– maxŁ wys“—“`ć nie ”rze—racza–ą-
cą 6,0 m d“ “—a”u dachu i 10,5 m d“ —alenicy; 
do 3 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 
–edne– —“ndygnac–i w ”“ddasze uwyt—“we; 

9) za—azu–e się l“—alizac–i “bie—tów tymczaso-
wych, za wy–ąt—iem “bie—tów tymczas“wych na 
placu budowy; 

10) d“”uszcza się w zabud“wie miesz—ani“we– 
–edn“r“dzinne– l“—alizac–ę budyn—ów g“s”“dar-
czych, usJug“wych i garawy, dla —tórych na—azu–e 
się maxŁ wys“—“`ć nie wywszą niw 5,0 m; 1 kondy-
gnac–ę nadziemną; wystró– archite—t“niczny nawią-
zu–ący d“ budyn—u gJówneg“; 

11) d“”uszcza się wiaty na sam“ch“dy “s“bo-
we o max. wys“—“`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

12) d“”uszcza się ”rze—sztaJcenie ”arterów bu-
dyn—ów miesz—alnych i budyn—ów g“s”“darczych 
na cele usJug“we; 

13) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“warzy-
szące fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz “bie—ty  
i urządzenia infrastru—tury technicznej; 

14) d“”uszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
z dr“gi ”ubliczne– lub dr“gi wewnętrzne– “ szer“—o-
`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m i szero-
—“`ci –ezdni min. 5,0 m, s”eJnia–ącymi wym“gi dróg 
”“war“wych; –edn“cze`nie ”“wierzchnia n“wych 
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dziaJe— bud“wlanych ”“d zabud“wę –edn“r“dzinną 
nie m“we być mnie–sza niw 500 m2. 

 
7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 14O  o podstawowym przeznaczeniu dla 
terenów s—Jad“wis— “d”adów ustala się nastę”u–ą-
ce zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) utrzymu–e się istnie–ące wysy”is—“ “d”adów; 
2) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 

związanych z fun—c–ą terenu, w tym sJuwących 
“chr“nie `r“d“wis—a; 

3) na—azu–e się fun—c–“n“wanie terenu s—Jad“wi-
s—a “d”adów zg“dnie z wydaną decyz–ą na uwyt-
kowanie. 

 
8Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolem 17U; 22U; 23U, 77U o podstawowym 
”rzeznaczeniu dla usJug ustala się nastę”u–ące za-
sady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) nie”rze—raczalne linie zabud“wy ”rzy–ąć 
zg“dnie z rysun—iem ”lanu, na terenach istnie–ące– 
zabud“wy na —tórych na rysun—u ”lanu nie “—re`lo-
no linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy 
w “dlegJ“`ci 6,0 m “d fr“nt“we– granicy dziaJ—i; 

2) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i 
ｦ max. 65%, a ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 30%; 

3) utrzymu–e się istnie–ącą zabud“wę, ”rzy czym 
istnie–ące budyn—i m“gą ulegać ”rzebud“wie i r“z-
bud“wie z uwzględnieniem wym“gów “chr“ny 
sanitarne– i ”rzeciw”“war“we–; 

4) d“”uszcza się bud“wę n“wych budyn—ów 
usJug“wych; 

5) na—azu–e się wys“—“`ć ”rzebud“wywane–  
i n“we– zabud“wy nie ”rze—racza–ącą wys“—“`ci 
zabud“wy istnie–ące–; 

6) budyn—i w zJym stanie technicznym ”rzezna-
cza się d“ wyburzenia; 

7) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu; “biek-
tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– “raz zieleL 
urządz“ną na niezabud“wane– czę`ci terenu; 

8) d“”uszczalny wtórny ”“dziaJ terenu na tereny 
mnie–sze, —tórych “bsJugę —“muni—acy–ną ”rzy–ąć 
dr“gami d“–azd“wymi “ szer“—“`ci w liniach r“z-
granicza–ących nie mnie–sze– niw 10,0 m, s”eJnia–ą-
cymi warun—i dróg ”rzeciw”“war“wychŁ 

 
9Ł Śla terenów “znaczonych na rysunku planu 

symbolem 21MW,MN o podstawowym przezna-
czeniu dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  
i –edn“r“dzinne– ustala się nastę”u–ące zasady, ”a-
rametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy i za-
gospodarowania terenu: 

1) warunki i zasady realizacji zabudowy miesz-
—ani“we– wiel“r“dzinne– wg § 6 ustŁ 1; 

2) warunki i zasady realizacji zabudowy miesz-
—ani“we– wiel“r“dzinne– wg § 6 ustŁ 6; 

 
10Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolami 24P,S,U; 26P,S,U o podstawowym 
przeznaczeniu dla zabudowy produkcyjno ｦ usJu-
gowo - s—Jad“we– ustala się nastę”u–ące zasady, 
”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy  
i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się nie”rze—raczalne linie zabud“wy 
“—re`l“ne na rysun—u ”lanu; na terenach istnie–ące– 
zabud“wy na —tórych na rysun—u ”lanu nie “—re`lo-
no linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy 
w “dlegJ“`ci 6,0 m “d fr“nt“we– granicy dziaJ—i; 

2) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 10%, a ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i ｦ 
max. 70%; 

3) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie 
”rze—racza–ącą 11,0 m d“ “—a”u dachu za wy–ąt-
kiem inwestycji celu publicznego; zasadnicze dachy 
budyn—ów ”Jas—ie “ nachyleniu d“ 10°; 

4) dla inwestyc–i celu ”ubliczneg“ nie “—re`la się 
wys“—“`ci zabud“wy; 

5) d“”uszcza się l“—alizac–ę ”un—t“wych elemen-
tów infrastru—tury techniczne–, “bie—tów i urządzeL 
(stac–e baz“we telef“nii —“mór—“we–, urządzenia 
technologiczne, maszty, anteny komunikacyje, in.), 
”rze—racza–ących wys“—“`ć zabud“wy istnie–ące–; 

6) na—azu–e się za”ewnienie miejsc postojowych 
na terenie dziaJ—i dla ”rac“wni—ów wg ws—auni—a 
min. 0,3 miejsca postojowego na 1 zatrudnionego; 

7) za—azu–e się l“—alizac–i na “twarte– ”rzestrzeni 
s—Jadów na materiaJy sy”—ie, w s”“sób ”“w“du–ący 
wtórne ”ylenie, zanieczyszczenie gleby i wód grun-
towych; 

8) d“”uszcza się wiaty na sam“ch“dy “ maxŁ 
wys“—“`ci nie wywsze– niw 4,5 m; 

9) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 
zabud“wę i inne urządzenia, z wyJączeniem terenu 
”“d niezbędną —“muni—ac–ę wewnętrzną, ”“winna 
być zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną; 

10) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

11) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu, 
“bie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– “raz 
zieleL urządz“ną i iz“lacy–ną; 

12) d“”uszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci, ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
z dr“gi ”ubliczne– lub dr“gi wewnętrzne– “ szer“—o-
`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m i szero-
—“`ci –ezdni minŁ 5,0 m, s”eJnia–ącymi wym“gi dróg 
”“war“wych; 

13) ustala się minimalne wiel—“`ci wydziel“nych 
dziaJe— na 0,40 ha, minimalne szer“—“`ci fr“ntów 
wydzielanych dziaJe— na nie mnie– niw 40,0 m; 
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14) na terenie 24ŁP,S,U d“”uszcza się realizac–ę 

pun—t“wych elementów infrastru—tury techniczne–, 
w tym masztów telef“nii —“mór—“we–Ł 

 
11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 30US,U; o podstawowym przeznaczeniu 
dla usJug s”“rtu i re—reac–i “raz usJug ustala się 
nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 85%; a ”“wierzchnię zabud“wy nie wię—szą 
niw 500 m2; 

2) na—azu–e się “bie—ty —ubatur“we zrealiz“wać 
w formie niskiej, pawilonowej zabudowy 1 kondy-
gnacy–ne– wg nastę”u–ących ustaleL: 

a) wys“—“`ć “bie—tu d“ ”“zi“mu “—a”u 3,5 m 
(dachu ”Jas—ieg“) lub 7,0 m d“ —alenicy dachu 
dwus”ad“weg“ ”rzy nachyleniu ”“Jaci 30°÷45°; 

b) dach –edn“ lub dwus”ad“wy, —ryty dachów—ą 
lub materiaJami dachów—“”“d“bnymi w kolorach 
czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

3) d“”uszcza się l“—alizac–ę urządzeL s”“rto-
wych i rekreacyjnych; 

4) d“”uszcza się zieleL urządz“ną ty”u ”ar—o-
weg“, w tym zieleL wys“—ą; 

5) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“warzy-
szące fun—c–i ”“dstaw“wej terenu oraz obiekty  
i urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 

 
12Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolem 31ZL; 32ZL; 33.ZL; 37ZL; 41ZL; 41aZL; 

44.ZL; 46ZL; 49ZL; 60ZL; 61ZL; 79ZL o podsta-
w“wym ”rzeznaczeniu dla lasów i zadrzewieL usta-
la się nastę”u–ące zasady zag“s”“dar“wania terenu: 

1) na—azu–e się g“s”“dar—ę le`ną ”r“wadzić  
w “”arciu “ ”rze”isy “drębne; 

2) za—azu–e się ”r“wadzenie ”rzez tereny le`ne 
n“wych sieci infrastru—tury techniczne– za wy–ąt-
—iem l“—alizac–i elementów i “bie—tów ”r“e—“logicz-
nych u—Jadów —analizac–i deszcz“we– n”Ł r“wów 
meli“racy–nych “raz urządzeL ”rzeciw”“w“dzio-
wych (waJy, i inŁ); 

3) d“”uszcza się zalesienie terenów r“lnych  
z gatun—ów r“dzimych zg“dnych z siedlis—iem; 

4) d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących sieci  
i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 

5) d“”uszcza się wydzielenie szla—ów turystycz-
nych, ciągów ”ieszych i r“wer“wych, i inŁ 

 
13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 34U; 35U o podstawowym przeznacze-
niu dla usJug (z d“”uszczeniem “granicz“nych usJug 
”r“du—cy–nych związanych z ”“dstaw“wą fun—c–ą 
usJug zdr“wia, wy”“czyn—u, rehabilitac–i) ustala się 
nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się nie”rze—raczalne linie zabud“wy 
“—re`l“ne na rysun—u ”lanu; na terenach istnie–ące– 
zabud“wy na —tórych na rysun—u ”lanu nie “—re`lo-

no linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy 
w “dlegJ“`ci 6,0 m “d fr“nt“we– granicy dziaJ—i; 

2) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i 
ｦ max 60%, a powierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 40%; 

3) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie 
”rze—racza–ącą 12,0 m do kalenicy; zasadnicze da-
chy budyn—ów “ nachyleniu ”“Jaci “d 25° d“ 45°  
z d“”uszczeniem dachów ”Jas—ich, “ ”“—ryciu  
w —“l“rze czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czar-
nym, na—azu–e się liczbę —“ndygnac–i nadziemnych 
max. 3; 

4) na—azu–e się za”ewnienie mie–sc ”“st“–“wych 
na terenie dziaJ—i dla ”rac“wni—ów wg ws—auni—a 
min. 0,3 miejsca postojowego na 1 zatrudnionego; 

5) za—azu–e się l“—alizac–i na “twarte– ”rzestrzeni 
s—Jadów na materiaJy sy”—ie, w s”“sób ”“w“du–ący 
wtórne ”ylenie, zanieczyszczenie gleby i wód grun-
towych; 

6) d“”uszcza się realizac–ę zabud“wy ”r“du—cyj-
no - s—Jad“we–; 

7) za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i zaliczanych 
d“ m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wi-
s—“, dla —tórych wymagane –est ustalenie “b“wiąz-
—u s”“rządzenia ra”“rtu “ “ddziaJywaniu ”rzedsię-
wzięcia na `r“d“wis—“ (“d”“wiedni“: ”rzedsięwzięć 
m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać na `ro-
dowisko); 

8) d“”uszcza się wiaty na sam“ch“dy “ maxŁ 
wys“—“`ci nie wywsze– niw 4,5 m; 

9) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów miesz—al-
nych wJa`cicieli (zarządców) wg warun—ów “—re-
`l“nych w § 6 ustŁ 2 ”—t 3; 

10) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 
zabud“wę i inne urządzenia, z wyJączeniem terenu 
”“d niezbędną —“muni—ac–ę wewnętrzną, ”“winna 
być zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną; 

11) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

12) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu, 
“bie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– “raz 
zieleL urządz“ną i iz“lacy–ną; 

 
14. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 36ZC o podstawowym przeznaczeniu dla 
cmentarzy ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry 
i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy i zag“spoda-
rowania terenu: 

1) utrzymu–e się istnie–ący teren cmentarza; 
2) dla istnie–ąceg“ Stareg“ Cmentarza Jeniec—ie-

g“ w”isaneg“ d“ re–estru zabyt—ów OKWź ”“d  
nrŁ 1937ł68 “b“wiązu–e za—res “chr“ny —“nserwa-
t“rs—ie– wg zasad “—re`l“nych w § 8 ustŁ 2; 

3) powierzchnia dziaJ—i nie wy—“rzystana ”“d 
zabud“wę i inne urządzenia terenu, z wyJączeniem 
terenu ”“d —“muni—ac–ę wewnętrzną, ”“winna być 
zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną ty”u ”ar—o-
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weg“ z d“”uszczeniem “bie—tów maJe– archite—tury 
szczególnie sa—ralne–Ł 

 
15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 38US; 39US; 71US o podstawowym 
”rzeznaczeniu dla usJug s”“rtu (stadnina —“ni, ro-
wery, biegi narciars—ie, ”rzeJa–“we, survival it”Ł)  
i re—reac–i z d“”uszczeniem zabud“wy usJug“we– 
(np. centrum jazdy konnej wraz z infrastru—turą) 
ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni-
—i —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“dar“wania 
terenu: 

1) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 85% “gólne– ”“wierzchni terenu; 

2) d“”uszcza się l“—alizac–ę urządzeL s”“rto-
wych i rekreacyjnych; 

3) d“”uszcza się realizac–ę tymczas“wych “biek-
tów związanych z fun—c–ą terenu (b“is—a, biewnie, 
inŁ), —tóre nalewy wy—“nać z materiaJów i w s”“sób 
za”ewnia–ący bez”ieczeLstw“ ich uwyt—“wni—ów; 

4) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów “bsJugują-
cych urządzenia s”“rt“we; 

5) dla n“we– zabud“wy usJug“we–: 
a) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie 

”rze—racza–ącą 4,5 m do okapu dachu i 9,0 m do 
—alenicy; liczbę —“ndygnac–i nadziemnych ｦ do 2; 

b) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów dwu-
spadowy, “ –edna—“wym nachyleniu ”“Jaci w grani-
cach 30°÷45°; —ryty dachów—ą lub materiaJami 
dachów—“”“d“bnymi w —“l“rze czerw“nym, brą-
zowym, szarym lub czarnym; 

c) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane (z do-
”uszczeniem elementów z —lin—ieru, drewna, —a-
mienia); 

6) zalecane utrzymanie naturalneg“ u—sztaJto-
wania terenu; 

7) d“”uszcza się zieleL urządz“ną ty”u ”ar—o-
weg“, w tym zieleL wys“—ą; 

8) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów maJe– archi-
te—tury “raz “bie—tów i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– wg a—tualnych warun—ów technicz-
nych; 

9) d“”uszcza się zalesienia terenów z gatun—ów 
rodzimych zgodnych z siedliskiem; 

10) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
“ szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m 
i szer“—“`ci –ezdni minŁ 5,5 m, s”eJnia–ącymi wy-
m“gi dróg ”“war“wych i dróg ”iesz“-jezdnych. 

 
16. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 59U,US,ZP o podstawowym przezna-
czeniu dla usJug, usJug s”“rtu i re—reac–i ustala się 
nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 85% “gólne– ”“wierzchni terenu; 

2) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów “bsJugu–ą-
cych urządzenia s”“rt“we (obiekty klubowe); 

3) dla nowej zabudowy: 
a) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie 

”rze—racza–ącą 4,5 m do okapu dachu i 9,0 m do 
—alenicy; liczbę —“ndygnac–i nadziemnych ｦ do 2; 

b) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów dwu-
spadowy, o jednakowym nachyleniu ”“Jaci w grani-
cach 30°÷45°; —ryty dachów—ą lub materiaJami 
dachów—“”“d“bnymi w —“l“rze czerw“nym, brą-
zowym, szarym lub czarnym; 

c) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane (z do-
”uszczeniem elementów z —lin—ieru, drewna, —a-
mienia); 

4) teren niewykorzystany p“d urządzenia s”“rtu 
i re—reac–i na—azu–e się ”rzeznaczyć ”“d zieleL ”ar-
—“wą wy—sztaJc“ną w f“rmie urządz“ne– zieleni 
wysokiej i niskiej; 

5) d“”uszcza się l“—alizac–ę ”“wierzchni“wych 
urządzeL s”“rt“wych i re—reacy–nych; 

6) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów maJe– ar-
chite—tury “raz “bie—tów i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– wg a—tualnych warun—ów technicznych; 

7) d“”uszcza się ”“dziaJu nieruch“m“`ci, ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
o szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m 
i szer“—“`ci –ezdni minŁ 5,5 m, s”eJnia–ącymi wy-
m“gi dróg ”“war“wych i dróg ”iesz“-–ezdnychŁｬ 

8) d“”uszcza się zalesienia terenów r“lnych  
z gatun—ów r“dzimych zg“dnych z siedlis—iemŁ 

 
17. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 40U,ZP o podstawowym przeznaczeniu 
dla usJug (h“tele, sanat“ria, d“my starców, SPA, 
centra rehabilitacyjne i uzdrowiskowe) wraz z towa-
rzyszącą zielenią ”ar—“wą ustala się nastę”u–ące 
zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
minŁ 40% “gólne– ”“wierzchni terenu; 

2) d“”uszcza się “bie—ty zawiera–ących fun—c–e 
miesz—alnictwa zbi“r“weg“ i usJug; 

3) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy: 
a) max. wysok“`ć nie ”rze—racza–ącą 15 m; d“ 

4 kondygnacji nadziemnych; 
b) dachy budyn—ów mieszanych ｦ ”Jas—ie lub 

wiel“s”ad“we; dla dachów wiel“s”ad“wych “ na-
chyleniu ”Jaci w granicach d“ 45°; dla dachów 
”Jas—ich “ nachyleniu d“ 5°; 

4) na—azu–e się za”ewnienie mie–sc postojowych 
na terenie dziaJ—i wg ws—auni—a 1 miejsce postojo-
we na sam“ch“dy “s“b“we na —awde 3 mie–sca 
noclegowe przy hotelu, motelu i pensjonacie oraz 
dodatkowo min. 2 miejsca postojowe dla autoka-
rów ”rzy h“telu i m“telu; 

5) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 
zabud“wę i inne urządzenia, z wyJączeniem terenu 



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5880 ｦ Poz. 1119 

 
”“d niezbędną —“muni—ac–ę wewnętrzną, ”“winna 
być zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną; 

6) d“”uszcza się w”r“wadzenie dr“gi d“–azdo-
we– wewnętrzne–; 

7) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów maJe– ar-
chite—tury “raz “bie—tów i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– wg a—tualnych warun—ów technicznych; 

8) d“”uszcza się ”“dziaJu nieruch“m“`ci, ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
“ szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m 
i szer“—“`ci –ezdni minŁ 5,5 m, s”eJnia–ącymi wy-
m“gi dróg ”“war“wych i dróg ”iesz“-–ezdnychŁｬ 

9) d“”uszcza się zalesienia terenów z gatun—ów 
rodzimych zgodnych z siedliskiem. 

 
18. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 42US,U o podstawowym przeznacze-
niu dla usJug s”“rtu i re—reac–i (”“le g“lf“we it”Ł) 
z d“”uszczeniem usJug h“tele, gastr“n“mia it”Ł) 
ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni-
—i —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“dar“wania 
terenu: 

1) nakazuje się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 90%; 

2) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów “bsJugu–ą-
cych urządzenia s”“rt“we (“bie—ty —lub“we); 

3) dla nowej zabudowy: 
a) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie 

”rze—racza–ącą 4,5 m do okapu dachu i 9,0 m do 
—alenicy; liczbę —“ndygnac–i nadziemnych ｦ do 2; 

b) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów dwu-
s”ad“wy, “ –edna—“wym nachyleniu ”“Jaci w grani-
cach 30°÷45°; —ryty dachów—ą lub materiaJami 
dachów—“”“d“bnymi w —“l“rze czerw“nym, brą-
zowym, szarym lub czarnym; 

c) na—azu–e się elewac–e `cian tyn—“wane (z do-
”uszczeniem elementów z —lin—ieru, drewna, —a-
mienia); 

4) zaleca się utrzymanie naturalneg“ u—sztaJto-
wania terenu; 

5) d“”uszcza się zieleL urządz“ną ty”u ”ar—o-
weg“, w tym zieleL wys“—ą; 

6) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“warzy-
szące fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz “bie—ty  
i urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 

7) d“”uszcza się ”“dziaJu nieruch“m“`ci, ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
“ szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m 
i szer“—“`ci –ezdni minŁ 5,5 m, s”eJnia–ącymi wy-
m“gi dróg ”“war“wych i dróg ”iesz“-jezdnych; 

8) d“”uszcza się zalesienia terenów z gatun—ów 
rodzimych zgodnych z siedliskiem. 

 
19. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 43US,U,ZP; 45US,U,ZP o podstawo-
wym ”rzeznaczeniu dla usJug s”“rtu i re—reac–i  
i zabud“wy usJug“we– wraz z t“warzyszącą zielenią 

”ar—“wą ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry  
i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“da-
rowania terenu: 

1) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 85% “gólne– ”“wierzchni terenu; 

2) warun—i i zasady realizac–i usJug s”“rtu i re-
—reac–i wg § 6 ustŁ 15 pkt 2, 3, 4,5; 

3) warun—i i zasady realizac–i zabud“wy usJugo-
we– (h“tel) wg § 6 ustŁ 16 pkt 2, 3, 4, 6; 

4) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 
zabud“wę i inne urządzenia s”“rt“we, z wyJącze-
niem terenu ”“d niezbędną —“muni—ac–ę we-
wnętrzną, ”“winna być zag“s”“dar“wana zielenią 
urządz“ną; 

5) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów maJe– ar-
chitektury oraz obiektów i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– wg a—tualnych warun—ów technicznych; 

6) d“”uszcza się ”“dziaJu nieruch“m“`ci, ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
“ szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących min. 8,0 m 
i szer“—“`ci –ezdni minŁ 5,5 m, s”eJnia–ącymi wy-
m“gi dróg ”“war“wych i dróg ”iesz“-–ezdnychŁｬ 

7) d“”uszcza się zalesienia terenów z gatun—ów 
rodzimych zgodnych z siedliskiem; 

8) na—azu–e się w”r“wadzić strefę e—“t“n“wą, 
w“lną “d ”lan“waneg“ zagospodarowania w odle-
gJ“`ci 50 m “d granic Obszaru Chr“ni“neg“ Kra–o-
brazu ｭB“ry Niem“dliLs—ieｬ. 

 
20. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 47P,U,ZP; 48P,U,ZP o podstawowym 
”rzeznaczeniu dla zabud“wy ”r“du—c–i, s—Jadów, 
magazynów i usJug wraz z t“warzyszącą zielenią 
”ar—“wą ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry  
i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“da-
rowania terenu: 

1) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 10%; a ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i ｦ 
max 70%; 

2) na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie 
”rze—racza–ącą 11,0 m; zasadnicze dachy budyn-
—ów ”Jas—ie “ nachyleniu d“ 10°; d“”uszcza się 
dachy Ju”in“we; 

3) na—azu–e się w”r“wadzić wzdJuw granicy z te-
renem 45.US,U, ZP; 50.MN; 51.MN pas zieleni 
`redni“ i wys“—“”ienne– w minŁ 50% zimozielonej; 

4) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
”un—t“wych wywszych “d zabud“wy (maszty re-
—lam“we, urządzenia techn“l“giczne, it”Ł); 

5) za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i związanych 
z h“d“wlą zwierząt zaliczanych d“ m“gących zna-
cząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla —tórych wy-
magane –est ustalenie “b“wiąz—u s”“rządzenia ra-
”“rtu “ “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wi-
s—“ (“d”“wiedni“: ”rzedsięwzięć m“gących zawsze 
znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“); 

6) d“”uszcza się wiaty “ maxŁ wys“—“`ci nie 
wywsze– niw 7,0 m; 
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7) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów miesz—al-

nych wJa`cicieli (zarządców) wg warun—ów “—re-
`l“nych w § 6 ustŁ 22 ”—t 3 

8) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu; “biek-
tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– “raz zieleL 
o charakterze izolacyjnym. 

 
21. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 50U o podstawowym przeznaczeniu dla 
zabud“wy usJug“we– ustala się nastę”u–ące zasady, 
”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy i za-
gospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
minŁ 30% “gólne– ”“wierzchni terenu; 

2) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy: 
a) maxŁ wys“—“`ć nie ”rze—racza–ącą 7 m d“ —a-

lenicy; 
b) dachy budyn—ów “ nachyleniu ”Jaci w grani-

cach d“ 25°; 
3) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 

zabud“wę i inne urządzenia, z wyJączeniem terenu 
”“d niezbędną —“muni—ac–ę wewnętrzną, ”“winna 
być zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną; 

4) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

5) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu, “biek-
tów i urządzeL infrastru—tury techniczne– “raz zieleL 
urządz“ną i iz“lacy–ną; 

6) d“”uszcza się zalesienia terenów z gatun—ów 
rodzimych zgodnych z siedliskiem. 

 
22. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 51MN; 52MN; 53MN; 54MN; 55MN; 

56MN; 57MN; 58MN; 64MN; 65MN; 66MN; 

67MN; 68MN; 69MN; 70MN o podstawowym 
przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
r“dzinne– ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry  
i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“da-
rowania terenu: 

1) na—azu–e się nie”rze—raczalne linie zabud“wy 
“—re`l“ne na rysun—u ”lanu; na terenach istnie–ące– 
zabud“wy na —tórych na rysun—u ”lanu nie “—re`lo-
no linii zabudowy, nieprzekraczalne linie zabudowy 
”rzy–ąć w nawiązaniu d“ istnie–ących budyn—ów 
dziaJe— sąsiednich lub wJasnych, “ stanie technicz-
nym um“wliwia–ącym ich d“cel“we uwyt—“wanie, 
–a—“ —“ntynuac–ę linii zabud“wy teg“ budyn—u, —tó-
ry zna–du–e się w wię—sze– “dlegJ“`ci “d ”asa dro-
gowego, lecz na terenach “ więce– niw 2 niezabu-
d“wanych dziaJ—ach bud“wlanych ”rzy–m“wać 
nie”rze—raczalne linie zabud“wy w “dlegJ“`ci 6,0 m 
“d fr“nt“we– granicy dziaJ—i; 

2) na—azu–e się ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i 
ｦ max. 40%, a ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 55%; 

3) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy miesz—alne–: 
a) maxŁ wys“—“`ć zabud“wy nie ”rze—racza–ącą 

3,5 m d“ “—a”u dachu i 9,0 m d“ —alenicy; liczbę 
kondygnacji nadziemnych ｦ do 2; 

b) zasadniczy dach budyn—ów miesz—alnych 
(gJównych) dwus”ad“wy, “ –edna—“wym nachyle-
niu ”“Jaci w granicach 35°÷45°; —ryty dachów—ą 
lub materiaJami dachów—“”“d“bnymi w —“l“rze 
czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

c) elewac–e `cian tyn—“wane (z d“”uszczeniem 
elementów z —lin—ieru, drewna, kamienia); 

d) zapewnienie min. 2 miejsc postojowych na 
sam“ch“dy “s“b“we na terenie dziaJ—i; 

4) za—azu–e się l“—alizac–i “bie—tów tymczaso-
wych; 

5) d“”uszcza się w zabud“wie miesz—ani“we– 
–edn“r“dzinne– l“—alizac–ę budyn—ów g“s”“darczych 
i garawy, dla —tórych na—azu–e się maxŁ wys“—“`ć 
nie wywszą niw 5,0 m; 1 —“ndygnac–ę nadziemną; 
wystró– archite—t“niczny nawiązu–ący d“ budyn—u 
gJówneg“; 

6) d“”uszcza się wiaty na sam“ch“dy “s“b“we 
“ maxŁ wys“—“`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

7) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“warzy-
szące fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz “bie—ty  
i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

 
23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 62MN,U,US; o podstawowym przezna-
czeniu dla zabudowy mieszkaniowej rezydencjonal-
ne– z d“”uszczeniem usJug (handel detaliczny, nie-
”ubliczne usJugi zdr“wia it”Ł) usJug s”“rtu i re—reac–i 
ustala się nastę”u–ące zasady, ”arametry i ws—auni-
—i —sztaJt“wania zabud“wy i zag“s”“dar“wania 
terenu: 

1) nie”rze—raczalne linie zabud“wy ”rzy–ąć 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię bi“l“gicznie czynną 
min. 85% “gólne– ”“wierzchni terenu; 

3) na—azu–e się dla n“we– zabud“wy miesz—a-
niowej rezydencjonalnej: 

a) maxŁ wys“—“`ć zabud“wy miesz—alne– nie 
”rze—racza–ącą 3,5 m do okapu dachu i 9,0 m do 
—alenicy; liczbę kondygnacji nadziemnych ｦ do 2; 

b) na—azu–e się w ramach dziaJ—i bud“wlane– bu-
dowa jednego budynku mieszkalnego, dopuszcza 
się bud“wę w“ln“st“–ących “bie—tów g“s”“dar-
czych i garaw“wych związanych z fun—c–ą miesz—al-
ną; 

c) zasadniczy dach budyn—ów miesz—alnych 
(gJównych) dwus”ad“wy, “ –edna—“wym nachyle-
niu ”“Jaci w granicach 35°÷45°; —ryty dachów—ą 
lub materiaJami dachów—“”“d“bnymi w —“l“rze 
czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

d) na—azu–e się dla wszyst—ich budyn—ów sytu-
“wanych na ”“–edyncze– dziaJce st“sowanie ujedno-
lic“nych materiaJów wy—“Lczeni“wych elewac–i 
oraz pokrycia dachu. 
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e) na—azu–e się w budyn—ach g“s”“darczych i ga-

raw“wych maxŁ wys“—“`ć nie wywszą niw 5,0 m;  
1 —“ndygnac–ę nadziemną; wystró– archite—t“niczny 
nawiązu–ący d“ budyn—u gJówneg“; 

f) d“”uszcza się wiaty na sam“ch“dy “s“b“we 
“ maxŁ wys“—“`ci nie wywsze– niw 4,0 m; 

4) d“”uszcza się “bie—ty i urządzenia t“warzy-
szące fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz “bie—ty  
i urządzenia infrastru—tury techniczne–; 

5) d“”uszcza się usJugi w f“rmie zabud“wy 
w“ln“st“–ące– “ wys“—“`ci mierz“ne– “d `rednieg“ 
”“zi“mu istnie–ąceg“ terenu d“ gzymsów, —alenic  
i innych ”“zi“mych elementów wieLczących bu-
dyn—i nie ”rze—racza–ące– 9 m; 

6) na—azu–e się zasadniczy dach budyn—ów usJu-
g“wych(gJównych) dwus”ad“wy, “ –edna—owym 
nachyleniu ”“Jaci w granicach 30°÷45°; —ryty 
dachów—ą lub materiaJami dachów—“”“d“bnymi  
w —“l“rze czerw“nym, brąz“wym, szarym lub czar-
nym; 

7) za—azu–e się l“—alizac–i ”rzedsięwzięć m“gą-
cych znacząc“ w”Jywać na `r“d“wis—“, dla —tórych 
s”“rządzenie ra”“rtu “ddziaJywania na `r“d“wis—“ 
–est “b“wiąz—“we w my`l ”rze”isów d“tyczących 
“chr“ny `r“d“wis—a, 

8) na—azu–e się w zag“s”“dar“waniu —awde– 
dziaJ—i ”rzeznacz“ne– ”“d zabud“wę rezydenc–“nal-
ną minŁ 2 stan“wis—a ”“st“–“we na sam“ch“dy 
osobowe; dla zabudowy usJug“we– minŁ 1 stanowi-
s—“ ”“st“–“we na —awde 15 m2 ”“wierzchni usJug; 

9) d“”uszcza się ”“dziaJu nieruch“m“`ci, ”“d 
warun—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— 
“bsJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi  
“ szer“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m 
i szer“—“`ci –ezdni minŁ 5,5 m, s”eJnia–ącymi wy-
m“gi dróg ”“war“wych i dróg ”iesz“-jezdnych; 

10) d“”uszcza się zalesienia terenów z gatun-
—ów r“dzimych zg“dnych z siedlis—iem; 

11) d“”uszcza się l“—alizac–ę ”“wierzchni“wych 
urządzeL s”“rt“wych i re—reacyjnych; 

12) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów maJe– ar-
chite—tury “raz “bie—tów i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– wg a—tualnych warun—ów technicz-
nych. 

 
24. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 63WS,U,ZP o podstawowym przezna-
czeniu dla wód ”“wierzchni“wych `ródląd“wych 
(stawy rybne) z d“”uszczeniem zabud“wy usJugo-
we– (h“tele, sanat“ria, d“my starców, SPA, “bie—ty 
wodne, centra rehabilitacyjne i uzdrowiskowe)  
z t“warzyszącą zielenią ”ar—“wą ustala się nastę”u-
–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) d“”uszcza się w”r“wadzenie wód ”“wierzch-
ni“wych z m“wliw“`cią ich regulac–i i um“cnienia 
brzegów; 

2) d“”uszcza się “bie—ty zawiera–ących fun—c–e 
miesz—alnictwa zbi“r“weg“ i usJug; 

3) na—azu–e się dla n“wej zabudowy: 
a) maxŁ wys“—“`ć nie ”rze—racza–ącą 15 m; d“ 

4 kondygnacji nadziemnych; 
b) dachy budyn—ów mieszane ｦ ”Jas—ie lub wie-

l“s”ad“we; dla dachów wiel“s”ad“wych “ nachy-
leniu ”Jaci w granicach d“ 45°; dla dachów ”Ja-
s—ich “ nachyleniu d“ 5°; 

c) nakazuje się za”ewnienie mie–sc ”“st“–“wych 
na terenie dziaJ—i wg ws—auni—a 1 miejsce postojo-
we na sam“ch“dy “s“b“we na —awde 2 mie–sca 
noclegowe przy hotelu, motelu i pensjonacie oraz 
dodatkowo min. 2 miejsca postojowe dla autoka-
rów ”rzy h“telu i m“telu; 

4) powierzchnia terenu nie wykorzystana pod 
zabud“wę i inne urządzenia, z wyJączeniem terenu 
”“d niezbędną —“muni—ac–ę wewnętrzną, ”“winna 
być zag“s”“dar“wana zielenią urządz“ną; 

5) d“”uszcza się w”r“wadzenie dr“gi d“–azdo-
we– wewnętrzne–; 

6) d“”uszcza się realizac–ę “bie—tów maJe– ar-
chite—tury “raz “bie—tów i urządzeL infrastru—tury 
techniczne– wg a—tualnych warun—ów technicz-
nych; 

7) d“”uszcza się w”r“wadzenie urządzeL regu-
lacyjno ｦ przeciwpowodziowych; 

8) tereny wód “twartych stan“wiące ”“dsta-
wowy element ekosystemu w“dneg“ ”“dlega–ą 
szczególne– “chr“nie w za—resie w”r“wadzenia 
zanieczyszczeL d“ wód i antr“”“”res–i “ddziaJywu-
–ące– na ww. ekosystem. 

9) d“”uszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, ”“d wa-
run—iem za”ewnienia dla wydziel“nych dziaJe— “b-
sJugi —“muni—acy–ne– dr“gami wewnętrznymi “ sze-
r“—“`ci w liniach r“zgranicza–ących minŁ 8,0 m  
i szer“—“`ci –ezdni minŁ 5,5 m, s”eJnia–ącymi wy-
m“gi dróg ”“war“wych i dróg ”iesz“-jezdnych; 

10) d“”uszcza się zalesienia terenów z gatun-
—ów r“dzimych zg“dnych z siedliskiem. 

 
25. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 72UK; 73UK; 74UK o podstawowym 
”rzeznaczeniu dla usJug —ultury ustala się nastę”u-
–ące zasady, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania 
zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) zag“s”“dar“wanie i uwyt—“wanie wg § 8 ust. 2. 
 
26Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u pla-

nu symbolem KP o podstawowym przeznaczeniu 
dla terenów ”ar—ingów ustala się nastę”u–ące zasa-
dy, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabud“wy  
i zagospodarowania terenu: 

1) nawierzchnia ”ar—ingów ”rze”uszczalna 
um“wliwia–ąca ”“r“st trawy; 

2) d“”uszczalna realizac–a “bie—tów maJe– archi-
te—tury związane– z “bsJugą ”ar—inguŁ 

 
27Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”la-

nu symbolem Zi o podstawowym przeznaczeniu 
dla zieleni iz“lacy–ne– ustala się nastę”u–ące zasa-
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dy, ”arametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudo-
wy i zagospodarowania terenu: 

1) zieleL iz“lacy–ną wy—sztaJcić w f“rmie zie-
leni wys“—ie– i nis—ie– z gatun—ów nieinwazy–nych, 
z nasadzeniami w min. 50% gatun—ów zim“zielo-
nych; 

2) za—azu–e się wy—“rzystania terenu na cele re-
—reacy–ne “raz l“—alizac–i “bie—tów tymczas“wych; 

3) d“”uszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urządzeL 
t“warzyszących fun—c–i ”“dstaw“we– terenu “raz 
“bie—tów i urządzeL infrastru—tury techniczne–Ł 

 
28Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolem ZI o podstawowym przeznaczeniu dla 
zieleni Jęg“we– i ”rzyw“dne– ustala się nastę”u–ące 
zasady zagospodarowania terenu: 

1) za—azu–e się l“—alizac–i “bie—tów —ubaturo-
wych; 

2) za—azu–e się zmiany s”“s“bu uwyt—“wania; 
3) d“”uszcza się realizac–ę urządzeL ”rzeciw”o-

wodziowych. 
 
29Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolem ZL o podstawowym przeznaczeniu dla 
lasów i zadrzewieL ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu: 

1) na—azu–e się g“s”“dar—ę le`ną ”r“wadzić  
w oparciu o przepisy odrębne; 

2) za—azu–e się ”r“wadzenie ”rzez tereny le`ne 
n“wych sieci infrastru—tury techniczne– za wy–ąt-
—iem l“—alizac–i elementów i “bie—tów ”r“e—“l“gicz-
nych u—Jadów —analizac–i deszcz“we– n”Ł r“wów 
meli“racy–nych “raz urządzeL ”rzeciw”“w“dzio-
wych (waJy,in.); 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących sieci  
i urządzeL infrastru—tury techniczne–; 

4) d“”uszcza się wydzielenie szla—ów turystycz-
nych, ciągów ”ieszych i r“wer“wychŁ 

 
30Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolem ZD o podstawowym przeznaczeniu dla 
“gród—ów dziaJ—“wych ustala się nastę”u–ące zasa-
dy zagospodarowania terenu: 

1) d“”uszcza się realizac–ę budyn—ów i wiat go-
s”“darczych, re—reacy–nych “ ”“wierzchni caJ—“wi-
tej do 25 m2; 

2) na—azu–e się zasadnicze dachy dwus”ad“we  
“ nachyleniu ”“Jaci “d 30 d“ 45°, ”“zi“m “—a”ów 
nie m“we ”rze—raczać 2,8 m, a ”“zi“m —alenicy nie 
m“we ”rze—raczać 5 m mierząc “d `rednieg“ ”“zio-
mu terenu w“—óJ “bie—tu; 

3) budyn—i i “bie—ty “ zJym stanie technicznym 
”rzeznacza się d“ wyburzenia; 

4) prowadzona gospodarka winna uwzględniać 
r“związania ”r“e—“l“giczne; 

5) w ”rzy”ad—u li—widac–i —“m”le—sów “gr“do-
wych d“”uszcza się ich ”rzeznaczenie ”“d zabu-
d“wę –edn“r“dzinną, —tórą nalewy realiz“wać wg 
ustaleL “—re`l“nych § 6 ustŁ 6. 

31Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 
symbolem R o podstawowym przeznaczeniu rolni-
czym ustala się nastę”u–ące zasady zag“s”“daro-
wania terenu: 

1) na—azu–e się utrzymanie istnie–ąceg“ zag“s”o-
darowania polno-Ją—“weg“ (uwyt—i r“lne); 

2) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących dróg 
transportu rolnego; istnie–ących cie—ów w“dnych; 
utrzymanie istnie–ących terenów zieleni w f“rmie 
remiz `ród”“lnych, ”asów wiatr“chr“nnych i zieleni 
”“rasta–ące– brzegi cie—ów w“dnych; d“”uszcza się 
”rzeznaczenie istnie–ących nieuwyt—ów d“ re—ulty-
wac–i w —ierun—u le`nym; 

3) d“”uszcza się ”rzebud“wę istnie–ących dróg 
trans”“rtu r“lneg“ “raz bud“wę n“wych dróg; 

4) d“”uszcza się w”r“wadzenie d“dat—“wych 
”asów wiatr“chr“nnych; 

5) d“”uszcza się ”r“wadzenie sieci i l“—alizac–ę 
”un—t“wych “bie—tów infrastru—tury techniczne– w 
tym masztów anten“wych telef“nii —“mór—“we– nie 
zmienia–ących zasadniczeg“ ”rzeznaczenia terenuŁ 

 
32Ł Śla terenów “znacz“nych na rysun—u ”lanu 

symbolem WS o podstawowym przeznaczeniu dla 
wód ”“wierzchni“wych `ródlad“wych ustala się 
nastę”u–ące zasady zag“s”“dar“wania terenu: 

1) ”“z“stawia się w d“tychczas“wym uwyt—o-
waniu w“dy “twarte z m“wliw“`cią ich regulac–i  
i um“cnienia brzegów; 

2) d“”uszcza się w”r“wadzenie urządzeL regu-
lacyjno-przeciwpowodziowych; 

3) tereny wód “twartych stan“wiące ”“dsta-
wowy element ekosystemu w“dneg“ ”“dlega–ą 
szczególne– “chr“nie w za—resie w”r“wadzenia 
zanieczyszczeL d“ wód i antr“”“”res–i “ddziaJu–ące– 
na ww. ekosystem. 

 

RozdziaJ 2 
Ustalenia dotŁ zasad ochrony `rodowiska, przy-

rody i krajobrazu kulturowego 

 
§ 7Ł Ustala się nastę”u–ące zasady: 
1) na terenach ”“J“w“nych na “bszarze Chr“nio-

neg“ Kra–“brazu B“ry Niem“dliLs—ie “b“wiązu–ą 
za—azy i na—azy uwyt—“wania “—re`l“ne w ”rze”i-
sach szczególnych; 

2) “graniczenie uciąwliweg“ “ddziaJywania ”ro-
du—c–i, s—Jadów, usJug i dziaJaln“`ci r“lnicze– do 
granic terenu “—re`l“neg“ tytuJem ”rawnym d“ 
uwyt—“wania; 

3) za—azu–e się l“—alizac–i inwestyc–i związanych 
z h“d“wlą zwierząt zaliczanych d“ m“gących zna-
cząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla —tórych wy-
magane –est ustalenie “b“wiąz—u s”“rządzenia ra-
portu “ “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wi-
s—“ (”rzedsięwzięć m“gących zawsze znacząc“ 
“ddziaJywać na `r“d“wis—“); 
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4) na—azu–e się “grzewanie budyn—ów w “”ar-

ciu “ nis—“emisy–ne, wys“—“s”rawne urządzenia 
grzewcze; 

5) na—azu–e się “d”r“wadzenie `cie—ów byto-
wych i komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji 
sanitarnej (do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej do 
szczelnych zbi“rni—ów wybieralnych), a wód “”a-
dowych do kanalizacji deszczowej, przy czym  
z dróg i utwardz“nych ”ar—ingów ”“ ich u”rzednim 
podczyszczeniu; 

6) na—azu–e się ”r“wadzenie g“s”“dar—i `cie—ami 
”rzemysJ“wymi zg“dnie z “b“wiązu–ącymi ”rze”i-
sami, minimalizu–ąc ich il“`ć i za”ewnia–ąc zacho-
wanie n“rm –a—“`ci wód; 

7) na—azu–e się ”r“wadzenie g“s”“dar—i “d”a-
dami zg“dnie z ”rze”isami szczególnymi za—Jada–ąc 
ich minimalizac–ę i “dzys—; 

8) na—azu–e się d“”uszczalne ”“zi“my haJasu 
zewnętrzneg“ ”rzy–ąć zg“dnie z “b“wiązu–ącymi 
”rze”isami szczególnymi, na terenach MN –a— dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, na tere-
nach RM jak dla zabudowy zagrodowej, na terenach 
MR,MN,U jak dla zabudowy zagrodowej, mieszka-
ni“we– –edn“r“dzinne– z usJugami; 

9) na terenach nie przewidzianych pod zabudo-
wę zach“wać zieleL, szczególnie wys“—ą; 

10) w przypadku dokonania odkrycia kopalnych 
szcząt—ów r“`lin lub zwierząt ”“wiad“mić nie-
zwJ“cznie Regi“nalneg“ Śyre—t“ra Ochr“ny _r“do-
wiska w Opolu. 

 

RozdziaJ 3 
Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków 

 
§ 8Ł1Ł Ochr“ną —“nserwat“rs—ą “b–ęte są “biek-

ty w”isane d“ re–estru zabyt—ów: 
1) “bszar “b“zów –enieckich ｦ P“mni— Pamięci Na-

rodowej (wpisany do rej. Nr 1937ł68) “be–mu–ący: 
a) teren po Stalagu 318/VIII F (344) Lamsdorf 

wraz z P“mni—iem P“wstaLców Warszaws—ich; 
b) teren po Stalagu VIII B (344) Lamsdorf; 
c) Stary Cmentarz Jeniecki (wraz z pomnikami); 
d) Śr“gę Pamięci; 
e) Cmentarz JeLców Radziec—ich, P“mni— Mar-

tyr“l“gii JeLców W“–ennych (”“za granicami “”ra-
cowania); 

f) teren ”“ Ob“zie Pracy w Iambin“wicach, Po-
mnik Ofiar Obozu Pracy; 

g) Cmentarz Ofiar Ob“zu Pracy w Iambin“wi-
cach (poza granicami opracowania); 

h) Centralne Muzeum JeLców W“–ennych  
w Iambin“wicach (”“za granicami “”rac“wania); 

2) zes”óJ dw“rs—i w s“Jectwie O—“”y z XIX wŁ 
“be–mu–ący: 

a) dwór (w”isany d“ re–Ł Nr 2175ł87); 
b) park (wpisany do rej. Nr 130/86). 
2Ł Śla zabyt—u “—re`l“neg“ w § 8 ustŁ 1 pkt 1 

zakres ochrony konserwatorskiej wymaga: 

1) utrzymania istnie–ące– zabud“wy; 
2) zachowania lub restauracji historycznie 

u—sztaJt“wanych ”“mni—ów, nagr“b—ów, figur, 
—a”licze—, —rzywy ”rzydr“wnych; 

3) dla nowej zabudowy w rejonie Starego Cmen-
tarza Jeniec—ieg“ na—azu–e się: 

a) wys“—“`ć zabud“wy nie ”rze—racza–ącą 12,0 m 
do kalenicy; 

b) zasadnicze dachy budyn—ów “ nachyleniu “d 
25° d“ 45° z d“”uszczeniem dachów ”Jas—ichŁ 

3Ł Śla zabyt—u “—re`l“neg“ w § 8 ustŁ 1 pkt 2 
zakres ochrony konserwatorskiej wymaga zacho-
wania: 

1) bryJy “bie—tu i dachu c“ d“ —sztaJtu, materiaJu; 
2) ”“dziaJów archite—t“nicznych elewac–i i wy-

stroju detalem architektonicznym; 
3) stolarki okiennej i drzwiowej wraz z histo-

rycznym u—Jadem ”“dziaJ“wym s—rzydeJ “—iennych  
i drzwiowych; 

4) “bie—tów i elementów zag“s”“dar“wania 
“t“czenia zabyt—u w tym hist“rycznych “gr“dzeL, 
u—Jadów zieleni, —“muni—acy–nych nawierzchni 
utwardz“nych, “bie—tów maJe– archite—tury “raz 
elementów infrastru—tury techniczne– (lam”y “`wie-
tlenia, wodopoje, hydranty itp.); 

5) star“drzewu z d“”uszczeniem cięć sanitar-
nych; 

6) u—Jadu ale–e—Ł 
4Ł Ochr“nie ”“dlega–ą stan“wis—a arche“l“gicz-

ne oznaczone na rysunkach planu: 
1) Iambin“wice, stŁ nr 5 ｦ `redni“wieczny 

punkt osadniczy; 
2) Iambin“wice, stŁ nr 6 ｦ ”radzie–“wy `lad 

osadnictwa “raz `lad wczesn“`redni“wieczny; 
3) Iambin“wice, stŁ nr 7 ｦ `redni“wieczny `lad 

osadnictwa. 
5. Prace ziemne w zabytku archeologicznym  

i –eg“ “t“czeniu nalewy ”r“wadzić ”“d nadz“rem 
arche“l“gicznym, a ”“ “d—ryciu nawarstwieL —ultu-
rowych ”rze”r“wadzić badania rat“wnicze; ”rzed 
ww. nalewy uzys—ać ”“zw“lenia —“nserwat“rs—ie na 
prace w zabytku. 

6Ł Prace ziemne na terenie P“mni—a Pamięci Na-
r“d“we– ”r“wadzić ”“d nadz“rem arche“l“gicznym, 
a ”“ “d—ryciu nawarstwieL —ultur“wych ”rze”ro-
wadzić badania ratownicze; przed ww. nalewy uzy-
s—ać ”“zw“lenia —“nserwat“rs—ie na ”race w za-
bytku. 

7Ł Od—rycie ”rzedmi“tów ”rzy”uszczalnie zabyt-
—“wych w tra—cie ”r“wadzenia r“bót bud“wlanych 
i ziemnych wymaga: 

a) wstrzymania r“bót m“gących usz—“dzić lub 
zniszczyć “d—ryty przedmiot; 

b) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca jego 
odkrycia; 

c) niezwJ“czneg“ ”“wiad“mienia O”“ls—ieg“ 
W“–ewódz—ieg“ K“nserwat“ra źabyt—ów lub Wó–ta 
Iambin“wicŁ 
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RozdziaJ 4 
Ustalenia dotŁ wymagaL wynikających z potrzeb 

ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

 
§ 9Ł Ustala się nastę”u–ące zasady i wymagania: 
1) na obszarze zabudowanym, w przestrzeni pu-

bliczne– dróg ”ublicznych na terenach “znacz“nych 
symb“lami KŚź; KŚd i na terenach ”ar—ingów do-
”uszcza się umieszczanie tablic inf“rmacy–nych  
i reklam “raz d“dat—“wych nasadzeL zieleni; 

2) za—azu–e się nadwieszania elementów inf“r-
macy–nych i n“`ni—ów re—lam“wych nad ulicami  
z wy–ąt—iem czas“wych de—“rac–i `wiątecznych; 

3) na—azu–e się d“st“s“wanie n“`ni—ów re—la-
mowych umieszczanych na budynkach do wielko-
`ci, —“l“rysty—i i wystr“–u elewac–i “raz nie”rzesJa-
nianie detalu architektonicznego budynku. 

 

RozdziaJ 5 
Ustalenia dotŁ granic i sposobów zagospodaro-

wania terenów lub obiektów podlegających ochro-

nie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów 
(w tym terenów i obszarów narawonych na niebez-

pieczeLstwo powodzi) 
 
§ 10.1Ł Ochr“nie ”“dlega ”“J“w“ny w granicach 

”lanu GJówny źbi“rni— Wód P“dziemnych Nr 338 
ｭSubzbi“rni— Pacz—ów-Niem“dlinｬ (w granicach 
“—re`l“nych na rysun—u ”lanu), stan“wiący “bszar 
wysokiej ochr“ny wód ”“dziemnych, w za—resie 
wyni—a–ącym z ustaleL ninie–szeg“ ”lanu i z ”rze”i-
sów szczególnychŁ 

2Ł Ochr“nie ”“dlega ”“J“w“ny w granicach ”lanu 
ｫObszar Chr“ni“neg“ Kra–“brazu B“ry Niem“dliL-
s—ieｬ (w granicach “—re`l“nych na rysun—u ”lanu) 
stan“wiący “bszar wysokiej ochrony krajobrazu,  
w za—resie uwzględnienia na—azów i za—azów “—re-
`l“nych w ”rze”isach szczególnychŁ 

3Ł źach“dnia czę`ć terenu “b–ęteg“ “”rac“wa-
niem (w granicach “—re`l“nych na rysun—u ”lanu) 
”“J“w“na –est w strefie “chr“ny ”“`rednie– u–ęć  
i uródeJ w“dy dla miasta Wr“cJawia zatwierdz“ne– 
decyz–ą Urzędu W“–ewódz—ieg“ we Wr“cJawiu  
nr RLSgwI 053/17/74 z 31 marca 1974 r. 

4Ł W strefie “chr“nne– “—re`l“ne– w ”—t 2 nalewy 
”rzestrzegać “b“wiązu–ących za—azów, na—azów  
i “graniczeL wyni—a–ących z ww. decyzji i przepi-
sów szczególnychŁ 

5Ł WzdJuw cie—ów naturalnych i sztucznych za-
—azu–e się w”r“wadzania zabud“wy w ”asach tere-
nu “ szer“—“`ci minŁ 5 m (licząc “d górne– —rawędzi 
brzegu cie—ów) w celu um“wliwienia administrato-
r“m cie—ów wy—“nywania ”rac remontowo-
administracyjnych. 

6Ł Ochr“nie ”“dlega ”“J“w“ny w granicach 
”lanu ｫObszar “chr“ny zas“bów wód ”“wierzch-
ni“wych źalewnia Nysy KJ“dz—ie– ｬ (w granicach 
“—re`l“nych na rysun—u ”lanu) stan“wiący “bszar 
wys“—ie– “chr“ny wód ”“wierzchni“wych, ”“wi-

nien uwzględniać na—azy i za—azy “—re`l“ne  
w ”rze”isach szczególnychŁ 

7Ł Uwzględnić nalewy “chr“ną arche“l“giczną w 
ramach Potencjalnego Parku Kulturowego Dolina 
Nysy KJ“dz—ie– (w granicach “—re`l“nych na rysun-
ku planu). 

8Ł Ochr“ną “be–mu–e się istnie–ące ”“mniki przy-
rody: 

1) P“mni— ”rzyr“dy nie“wywi“ne–, nr re–Ł 348 
9Ł źa—azu–e się niszczenia i ”rze—sztaJcania ”o-

mni—a ”rzyr“dy; ”race ingeru–ące w chr“ni“ny 
“bie—t są zabr“ni“neŁ 

10Ł Pr“”“nu–e się –a—“ ”“mni—i ”rzyr“dy: 
1) wyw“tni— zach“dni, dawna wie` Kluczni—, 

nadlŁ TuJ“wice; 
2) dąb szy”uJ—“wy, dawna wie` Kluczni—, nadlŁ 

TuJ“wice; 
3) 2 dęby szy”uJ—“we, “ddzŁ 135 (?), nadlŁ Tu-

J“wice, w re–“nie dawne– wsi Kluczni—; 
4) bu— zwycza–ny, “ddzŁ 135 (?), nadlŁ TuJ“wi-

ce, w rejonie dawnej wsi Klucznik; 
5) 3 buki zwyczajne, w rejonie dawnej wsi 

Kluczni—, nadle`nictw“ TuJ“wiceŁ 
 

RozdziaJ 6 
Ustalenia dotŁ zasad i warunków podziaJu nieru-

chomo`ci 
 
§ 11Ł Ustala się nastę”u–ące zasady i warun—i: 
1) ”“dziaJ terenu d“—“nać zg“dnie z rysun—iem 

planu; 
2) d“”uszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci wg zasad 

“—re l̀“nych w ustaleniach szczegóJ“wych w § 6Ł 
 

RozdziaJ 7 
Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

 
§ 12Ł Ustala się nastę”u–ące zasady: 
1) utrzymu–e się ”“dstaw“wy u—Jad dróg (ulic) 

publicznych oparty na: 
a) istnie–ące– dr“dze ”“wiat“we– 1533 w —lasie 

ｭźｬ “znacz“ne– symb“lem KŚźŁ; 
b) istnie–ące– dr“dze ”“wiat“we– 1532 w —lasie 

ｭźｬ “znacz“ne– symb“lem KŚźŁ; 
c) istnie–ące– dr“dze ”“wiat“we– 1522 w —lasie 

ｭźｬ “znacz“ne– symbolem KDZ.; 
d) u—Jadzie istnie–ących i ”r“–e—t“wanych dróg 

d“–azd“wych w —lasie ｭŚｬ “znacz“nych symb“lem 
KŚd “raz dróg d“–azd“wych wewnętrznych “zna-
czonych symbolem KDw; 

e) na—azu–e się “bsJugę —“muni—acy–ną terenów 
byJeg“ P“lig“nu dr“gami d“–azd“wymi wewnętrz-
nymi KDw; 

2) zg“dnie z ustaleniami studium uwarun—“waL 
 i —ierun—ów zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ gmŁ 
Iambin“wice d“”uszcza się bud“wę “be–`cia dro-
gowego, przy czym ostateczny przebieg i warunki 
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realizacy–ne ustal“ne z“staną w “”arciu “ ”rze”isy 
szczególne; 

3) ”arametry dróg ”ublicznych ”“winny być 
zg“dne z ”rze”isami szczególnymi (warun—ami 
technicznymi dróg); 

4) za zg“dą źarządcy dr“gi, w liniach r“zgrani-
czenia dróg ”ublicznych d“”uszcza się ”r“wadzenie 
sieci i urządzenia infrastru—tury technicznej; do-
”uszcza się równiew ”r“wadzenie sieci dr“gami 
wewnętrznymi d“–azd“wymi; 

5) uzbr“–enie w sieć w“d“ciąg“wą, —analizac–i 
sanitarne– i deszcz“we–, gaz“wą, ele—tr“energe-
tyczną, tele—“muni—acy–ną; 

6) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 
dopuszcza się gr“madzenie `cie—ów w szczelnych 
zbiornikach wybieralnych; 

7) d“”uszcza się bud“wę, ”rzebud“wę, r“zbu-
d“wę “raz li—widac–ę istnie–ących sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej; 

8) sieci infrastru—tury techniczne– realiz“wać –a-
ko podziemne; 

9) do”uszcza się bud“wę u—Jadu ele—tr“energe-
tyczneg“ _N,NN; 

10) d“”uszcza się l“—alizac–ę stac–i transf“rmato-
r“wych WNłNN i innych “bie—tów i urządzeL elek-
tr“energetycznych ”rzy zach“waniu wJa`ciwych 
warun—ów technicznych i wym“gów ”rawa energe-
tycznego; 

11) dopuszcza się wy—“rzystanie linii sieci elek-
troenergetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych 
dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych i interneto-
wej. 

 

RozdziaJ 8 
Ustalenia dotŁ sposobów i terminów tymczaso-

wego zagospodarowania, urządzenia i uwytkowania 
terenów 

 
§ 13Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i: 
1) d“ czasu realizac–i ustaleL mie–sc“weg“ ”la-

nu, tereny przewidziane do nowego przeznaczenia 
m“gą być uwyt—“wane w s”“sób d“tychczas“wy; 
”“d warun—iem ich ud“stę”nienia dla wy—“nania 
dróg ”ublicznych i uzbr“–enia w zakresie wynikają-
cym z ustaleL mie–sc“weg“ ”lanu; 

2) w”r“wadza się za—az realizac–i “bie—tów —u-
batur“wych —“lidu–ących z d“cel“wym zag“s”“da-
rowaniem terenu; 

3) za—azu–e się bud“wy “bie—tów tymczaso-
wych. 

 

DziaJ III 
OpJaty od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci 
 
§ 14Ł Ustala się nastę”u–ące staw—i ”r“cent“we 

stan“wiące ”“dstawę d“ “—re`lania “”Jaty, “ —tóre– 
mowa w art. 36 ust. 4 ustawy: 

1) dla wszyst—ich terenów “b–ętych ”lanem 
ustala się staw—ę w wys“—“`ci 30%Ł 

 

DziaJ VI 
Przepisy koLcowe 

 
§ 15Ł Wy—“nanie uchwaJy ”“wierza się Wó–t“wi 

Gminy Iambin“wiceŁ 
 
§ 16Ł UchwaJa ”“dlega “gJ“szeniu w Śzienni—u 

Urzęd“wym W“–ewództwa O”“ls—ieg“ i wch“dzi  
w wycie ”“ u”Jywie 30 dni “d dnia “gJ“szeniaŁ 

 
 Przew“dniczący 

Rady Gminy 
JarosJaw Gawlik 
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źaJączni— nr 1 

d“ UchwaJy nr XXXIXł242ł10 
Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
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Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5894 ｦ Poz. 1119 

 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5895 ｦ Poz. 1119 

 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5896 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5897 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5898 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5899 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5900 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5901 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5902 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5903 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5904 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5905 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5906 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5907 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5908 ｦ Poz. 1119 

 
źaJączni— nr 2 

d“ UchwaJy nr XXXIXł242ł10 
Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
 

 



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5909 ｦ Poz. 1119 

 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5910 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5911 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5912 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5913 ｦ Poz. 1119 

 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5914 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5915 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5916 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5917 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5918 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5919 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5920 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5921 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5922 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5923 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5924 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5925 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5926 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5927 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5928 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5929 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5930 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5931 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5932 ｦ Poz. 1119 

 
źaJączni— nr 3 

d“ UchwaJy nr XXXIXł242ł10 
Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
 



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5933 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5934 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5935 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5936 ｦ Poz. 1119 

 



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5937 ｦ Poz. 1119 

 
  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5938 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5939 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5940 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5941 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5942 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5943 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5944 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5945 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5946 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5947 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5948 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5949 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5950 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5951 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5952 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5953 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5954 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5955 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5956 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5957 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5958 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5959 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5960 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5961 ｦ Poz. 1119 

 



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5962 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5963 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5964 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5965 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5966 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5967 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5968 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5969 ｦ Poz. 1119 

 

 
  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5970 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5971 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5972 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5973 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5974 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5975 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5976 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5977 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5978 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5979 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5980 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5981 ｦ Poz. 1119 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 
W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 96 ｦ 5982 ｦ Poz. 1119 

 
źaJączni— nr 4 

d“ UchwaJy nr XXXIXł242ł10 
Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych  

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

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

sach publicznych. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 w związ—u z artŁ 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;  
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 
880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237)  
i art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) 
Rada Gminy w Iambin“wicach r“zstrzyga c“ nastę”u–e: 

 
1Ł S”“sób realizac–i za”isanych w mie–sc“wym ”lanie 

zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ wsi Iambin“wice 
zadaL z za—resu infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą 
d“ zadaL wJasnych gminy: 

1.1 źadania wJasne gminy 
źadania wJasne gminy “be–mu–ą dr“gi ”ubliczne ”ro-

–e—t“wane wraz z infrastru—turą “be–mu–ącą —analizac–ę 
deszcz“wą, —analizac–ę sanitarną: 

- drogi dojazdowe projektowane o parametrach 
“—re`l“nych w te—`cie ”lanu dla dróg ”ublicznych 
oznacz“ne symb“lami KŚd “ dJug“`ci 80 m; 

- sieć —analizac–i sanitarne– “ dJug“`ci 1340 m, 
- ”r“–Ł rur“ciąg tJ“czny ̀ cie—ów “ dJug“`ci 1380 mŁ 
1Ł2 S”“sób realizac–iŁ 
Realizacja ww. zadaL wJasnych gminy “dbywać się 

będzie ”“”rzez tryb zamówieL ”ublicznychŁ Zdania te 
”“winny być uwzględni“ne w wiel“letnim ”lanie inwesty-
cyjnym i wprowadzone do wieloletniego planu finanso-
wego (ok. 15 lat). 

źadania realiz“wane będą siJami wJasnymiŁ 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury techniczne–, —tóre nalewą 
d“ zadaL wJasnych gminy zg“dnie z ”rze”isami “ fi-
nansach publicznych. 

tródJem finans“wania zadaL “—re`l“nych w ”—t 1.1 
będą: 

- d“ch“dy wJasne, 
- dotacje, 
- —redyty, ”“wycz—i ”referency–ne, 
- `r“d—i ”“m“c“we UśŁ 
Przewidu–e się, we ”“tenc–alny udziaJ innych inwe-

st“rów w finans“waniu włw zadaL m“we ”rze—r“czyć 
30% na—Jadu finans“weg“Ł 

 
źaJączni— nr 5 

d“ UchwaJy nr XXXIXł242ł10 
Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 
 
Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do projektu miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi 

Iambinowice 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związ—u z artŁ 27 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717;  
z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492; z 2005 r.  
Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087; z 2006 r. Nr 45, 
poz. 319, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 127, poz. 
880; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237), 
Rada Gminy w Iambin“wicach, bi“rąc ”“d uwagę sta-
n“wis—“ Wó–ta “ “drzuceniu uwag d“ ”r“–e—tu ”lanu 
wyJ“w“neg“ d“ ”ubliczneg“ wglądu r“zstrzyga, c“ nastę”u–e: 

1Ł Odrzucić w czę`ci uwagę Pana Sylwestra Ceglar—a 
zawartą w ”i`mie z dnia 05Ł10Ł2009 r“—u d“tyczącą 
bez”“`rednieg“ w–azdu na dr“gę ”“wiat“wąŁ Odrzucenie 
uwagi wyni—a z fa—tu, iw za—az bez”“`rednich w–azdów 
na dr“gę ”“wiat“wą z“staJ zgJ“sz“ny ”rzez źarząd Śróg 
Powiatowych. 

2Ł Odrzucić w czę`ci uwagę Pani Marii Wach“w-
skiej zawartą w ”i`mie z dnia 22Ł10Ł200 r“—u d“tyczą-
cą “dstą”ienia “d wydzielenia dr“gi wewnętrzne– (się-
gacza)Ł Odrzucenie uwagi wyni—a z fa—tu, we dr“ga ta 
um“wliwi “bsJugę —“muni—acy–ną sąsiednich dziaJe—Ł 
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Prenumerata Śzienni—a Urzęd“weg“ W“–ewództwa O”“ls—ieg“:  
źgJ“szenia ”r“simy —ier“wać na adres: 

 O`r“de— Inf“rmaty—i WBŚ OUW - ŚziaJ Wydawnictw, ulŁ Piast“ws—a 15, 45-082 Opole, tel. (077) 45 24 522, 45 24 605. 

Zbiory Dzienni—a Urzęd“weg“ W“–ewództwa O”“ls—ieg“ wraz ze s—“r“widzami d“stę”ne są  
w O”“ls—im Urzędzie W“–ewódz—im - WydziaJ Prawny, Nadz“ru i K“ntr“li 

ul. Piastowska 14, pok. Nr 233, 45-082 Opole, tel. (077) 45-24-260 w godz. 7.30 - 15.30. 
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