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UCHWAIA NR XXXIX/244/10 

 RADY GMINY IAMBINOWICś 

 

 z dnia 24 czerwca 2010 r. 

  
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Budzieszowice. 

 

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

8 marca 1990 r. o sam“rządzie gminnym (Dz. U.  

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 ustawy 

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-

rowaniu 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) po stwierdzeniu zgod-

n“`ci z ustaleniami Studium uwarun—“waL i kierun-

—ów zagospodarowania przestrzennego gminy 

Iambin“wice, postanawia się, co nastę”u–e: 
 

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego wsi Budzieszowice w grani-

cach “—re`l“nych na rysunku planu. 

 

§ 2. Miejscowy plan zagospodarowania prze-

strzennego wsi Budzieszowice s—Jada się z: 

1) tekstu miejscowego planu zawartego w ni-

niejszej uchwale; 

2) rysunku miejscowego planu w skali 1:2000 

stan“wiąceg“ zaJączni— nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
3) r“zstrzygnięcia o sposobie realizacji zapisa-

nych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny oraz zasadach ich finansowania stan“wiąceg“ 

zaJączni— nr 2 do niniejszej uchwaJy; 
4) r“zstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia 

uwag do projektu planu stan“wiąceg“ zaJączni— 

nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 

ŚZIAI I 

PRZEPISY OGÓLNś 

 

§ 3. Przedmiotem ustaleL planu są warunki za-

budowy i zagospodarowania terenu “be–mu–ące: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-

cza–ące tereny o równym przeznaczenia lub rów-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i —sztaJt“wania Jadu prze-

strzennego oraz parametry i ws—auni—i —sztaJto-

wania zabudowy oraz zagospodarowania terenu; 

3) zasady ochrony `r“d“wis—a, przyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabyt—ów; 
5) wymagania wyni—a–ące z potrzeb —sztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub “bie—tów ”“dlega–ących ochronie, usta-

lonych na podstawie “drębnych ”rze”isów; 
7) zasady i warunki ”“dziaJu nieruch“m“`ci; 
8) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

9) sposoby i terminy tymczasowego zagospo-

darowania, urządzenia i uwyt—“wania terenów; 
10) stawki procentowe stan“wiące ”“dstawę 

do “—re`lania “”Jaty, o —tóre– mowa w art. 36 

ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

 

§ 4.1. Nastę”u–ące oznaczenia graficzne rysunku 

planu są “b“wiązu–ącymi ustaleniami planu: 

1) granica obszaru “b–ęteg“ planem, jako gra-

nica “b“wiązywania ustaleL planu; 

2) `cisJe linie r“zgranicza–ące tereny; 

3) nieprzekraczalne i “b“wiązu–ące linie zabu-

dowy; 

4) symbole “—re`la–ące podstawowe zagospo-

darowanie terenówŁ 
2. P“z“staJe oznaczenia graficzne ma–ą cha-

rakter informacyjny lub postulatywny. 

 

§ 5. Ile—r“ć w przepisach niniejszej uchwaJy 

jest mowa o: 

1) przeznaczeniu podstawowym terenu (wio-

dącym uwyt—“waniu terenu) ｦ nalewy przez to 

r“zumieć przeznaczenie terenu, —tóre dominuje na 

danym terenie wyznaczonym liniami rozgranicza-

–ącymi; 
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2) przeznaczeniu dopuszczalnym terenu ｦ na-

lewy przez to r“zumieć alternatywne przeznacze-

nie w stosunku do podstawowego lub przezna-

czenie uzu”eJnia–ące ”“dstaw“wą fun—c–ę tego 

terenu; 

3) zasadniczym u—Jadzie dachu ｦ nalewy przez 

to r“zumieć podstawowy u—Jad dachu gJówneg“ 

budynku dziaJ—i; u—Jad taki dopuszcza realizac–ę 

dachów o zrównic“wanych formach ”“d”“rząd-

kowanych bryle dachu zasadniczego (np. dachy  

z naczóJ—ami, dachy kopertowe, formy kalenico-

we z fragmentami szczytowymi itp.); 

4) usJugach nalewy przez to r“zumieć usJugi han-

dlu (detalicznego i hurtowego), usJugi kultury, nie-

publiczne usJugi zdrowia i opieki s”“Jeczne–, usJugi 
gastronomii, usJugi Jączn“`ci i telekomunikacji, 

usJugi rzemi“sJa usJug“weg“ (np. szewc, tapicer), 

hotele, motele, pensjonaty, biura, banki, miejsca 

kultu religijnego (z wyJączeniem —“`ci“Jów) oraz 

inne usJugi na zasadzie analogii do funkcji wymie-

nionych ”“wywe– lub analogicznym stopniu uciąwli-
w“`ci wraz z urządzeniami infrastruktury technicz-

nej potrzebnymi do “bsJugi ww. “bie—tów usJugo-

wych oraz usJugi rzemi“sJa, zaliczone zgodnie  

z przepisami szczególnymi do ”rzedsięwzięć mogą-
cych ”“g“rszyć stan `r“d“wis—a, dla —tórych spo-

rządzenie raportu m“we być wymagane (odpowied-

nio: ”rzedsięwzięć m“gących potencjalnie pogor-

szyć stan `r“d“wis—a); 
5) nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｧ na-

lewy przez to r“zumieć linię “—re`la–ącą minimalną 

“dlegJ“`ć, w jakiej m“gą zna–d“wać się budynki 

od linii r“zgranicza–ące– tereny; 

6) maksymalnej wys“—“`ci zabudowy ｦ nalewy 

przez to r“zumieć “dlegJ“`ć ”“między na–wywe– 
”“J“w“nym elementem dachu, a `rednim poziomem 

terenu; 

7) obiektach i urządzeniach t“warzyszących ｦ 

nalewy przez to r“zumieć obiekty technicznego wy-

”“sawenia, dojazdy i d“–`cia, parkingi i garawe, bu-

dynki gospodarcze, wiaty i zadaszenia, maJą archi-

te—turę, oczka wodne o charakterze rekreacyjnym 

lub ozdobnym oraz inne urządzenia ”eJniące sJuweb-

ną r“lę wobec funkcji “—re`l“nych w przeznaczeniu 

podstawowym lub dopuszczalnym. 

 

ŚZIAI II 

USTALENIA SZCZśGÓIOWś 

 

RozdziaJ 1 

Ustalenia dotyczące przeznaczenia, zasad 

ochrony i ksztaJtowania Jadu przestrzennego oraz 

parametrów i wskauników ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu 

 

§ 6.1 Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem 1.MW,U; 12a.MW,U o podsta-

wowym przeznaczeniu dla zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usJug 

wbudowanych ustala się nastę”u–ące zasady, 

parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

1) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 

jak na rysunku; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie 

czynną min. 35%; a ”“wierzchnię zabud“waną 

dziaJ—i ｦ max. 60%; 

3) utrzymuje się istnie–ącą zabud“wę mieszka-

ni“wą, dopuszcza się jej r“zbud“wę przy zacho-

waniu geometrii dachu i max zwię—szeniu wyso-

—“`ci budynku o 15%; 

4) dopuszcza się w fun—c–ę zbiorowego za-

mieszkania oraz ”rze—sztaJcenie parteru na cele 

usJug“we; 
5) na terenie 12a.MW,U dopuszcza się rozbu-

d“wę ”“lega–ącą na zastą”ieniu dachu ”Jas—ieg“ 

dachem spadowym o nachyleniu od 35° do 45° 

oraz zagospodarowaniu poddasza na cele miesz-

kaniowe; 

6) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu; “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządz“ną na niezabudowanej czę`ci 
terenu; 

7) dopuszcza się wyburzenie “bie—tów nie po-

siada–ących wal“rów kulturowych, —tórych uwyt-

kowanie zagrawa wyciu ludzkiemu lub —tórych 

utrzymanie jest nie“”Jacalne dla wJa`ciciela; 
8) dopuszcza się zapewnienie miejsc postojo-

wych na terenie dziaJ—i “d”“wiada–ące– il“`ci 
miesz—aL w il“`ci min. 1 miejsce postojowe na 

mieszkanie; 

9) nakazuje się ograniczenie uciąwliweg“ od-

dziaJywania usJug do granic terenu “—re`l“neg“ 

tytuJem prawnym do uwyt—“wania; 
10) zakazuje się lokalizacji usJug rzemi“sJa pro-

dukcyjnego i usJug“weg“ zaliczanych do m“gących 

znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla —tórych 

ustalenie “b“wiąz—u s”“rządzenia raportu o oddzia-

Jywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wis—“ m“we być 

wymagane (odpowiednio: ”rzedsięwzięć m“gących 

potencjalnie “ddziaJywać na `r“d“wis—“)Ł 
 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 2.MN,U; 12.MN,U o podstawowym 

przeznaczeniu dla zabudowy mieszkaniowej jed-

norodzinnej oraz dopuszczalnym przeznaczeniu 

dla usJug, ustala się nastę”u–ące zasady, parame-

try i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudowy i zago-

spodarowania terenu: 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy ”rzy–ąć 

zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszcza się bud“wę, r“zbud“wę i likwi-

dac–ę zabudowy; 

3) utrzymuje się istnie–ącą zabud“wę mieszka-

ni“wą, dopuszcza się jej r“zbud“wę na terenie 

2.MN,U; 
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4) na terenie 12.MN,U dopuszcza się realizac–ę 

zabudowy wielorodzinnej w formie architekto-

nicznej nawiązu–ące– do budynku na sąsiednim 

terenie 12a.MW,U; 

5) na terenie 12.MN,U dopuszcza się —“re—tę 

granic terenu z dr“gą KDd; 

6) dopuszcza się —“re—tę granicy z sąsiednim 

terenem 12a.MW,U; 

7) dla nowej zabudowy jednorodzinnej nakazu-

je się: 
a) ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i ｦ max. 50%, 

a ”“wierzchnię biologicznie czynną min. 45%; 

b) max. wys“—“`ć nowej zabudowy nie prze-

—racza–ącą 5,5 m do okapu dachu i 9,0 m do 

kalenicy; dwie kondygnacje, przy wbudowaniu 

jednej kondygnacji w poddasze uwyt—“we; 
c) zasadniczy dach budyn—ów mieszkalnych 

(gJównych) dwuspadowy, o jednakowym nachy-

leniu ”“Jaci w granicach 30°÷45°; kryty da-

chów—ą lub materiaJami dachów—“”“d“bnymi  
w kolorze czerwonym, brąz“wym, szarym lub 

czarnym; 

d) elewacje `cian tynkowane (z popuszcze-

niem elementów z klinkieru, drewna, kamienia). 

8) nakazuje się dla przebudowywanej i nowej 

zabudowy mieszkalnej: 

a) max. wys“—“`ć nie ”rze—racza–ącą 6,5 m do 

okapu dachu i 10,5 m do kalenicy; do 3 kondy-

gnacji nadziemnych, przy wbudowaniu jednej 

kondygnacji w poddasze uwyt—“we; 
b) min. 2 miejsc postojowych na samochody 

osobowe na terenie dziaJ—i; 
9) dopuszcza się l“—alizac–ę budyn—ów gospo-

darczych i garawy, dla —tórych nakazuje się max. 

wys“—“`ć nie wywszą niw 5,0 m; ograniczone do 

1 kondygnacji nadziemnej i wystró– architekto-

niczny nawiązu–ący do budynku gJówneg“; 
10) dopuszcza się ”rze—sztaJcenie czę`ci bu-

dyn—ów mieszkalnych na cele usJug“we o Jączne– 
powierzchni uwyt—“we– nie ”rze—racza–ące– 30% 

caJ—“wite– powierzchni uwyt—“we– budynku oraz 

dopuszcza się ”rze—sztaJcenie budyn—ów gospo-

darczych na cele usJug“we; 
11) dopuszcza się wiaty na samochody oso-

bowe o max. wys“—“`ci nie wywsze– niw 3,5 m; 

12) nakazuje się zapewnienie miejsc postojo-

wych na terenie dziaJ—i “d”“wiada–ące– il“`ci 
miesz—aL w il“`ci min. 1 miejsce postojowe na 

mieszkanie w przypadku zabudowy wielorodzin-

nej oraz min. 2 miejsc postojowych na budynek 

jednorodzinny; 

13) nakazuje się ograniczenie uciąwliweg“ od-

dziaJywania usJug do granic terenu “—re`l“neg“ 

tytuJem prawnym do uwyt—“wania; 
14) zakazuje się lokalizacji usJug rzemi“sJa 

produkcyjnego i usJug“weg“ zaliczanych do mo-

gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla 

—tórych wymagane jest ustalenie “b“wiąz—u spo-

rządzenia raportu o “ddziaJywaniu ”rzedsięwzię-

cia na `r“d“wis—“ i dla —tórych s”“rządzenie ra-

portu m“we być wymagane (odpowiednio: przed-

sięwzięć m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJy-

wać na `r“d“wis—“ i ”rzedsięwzięć m“gących 

potencjalnie “ddziaJywać na `r“d“wis—“); 
15) dopuszcza się ”“dziaJ nieruch“m“`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJe— 

“bsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub drogi wewnętrzne– o szero-

—“`ci w liniach r“zgranicza–ących min. 8,0 m  

i szer“—“`ci jezdni min. 5,0 m, s”eJnia–ącymi 
wymogi dróg ”“war“wych; –edn“cze`nie po-

wierzchnia nowych dziaJe— budowlanych nie mo-

we być mniejsza niw 700 m2; 

16) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu; “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządz“ną na niezabudowanej czę`ci 
terenu. 

 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 7.MR,U; 21.MR,U; 24.MR,U o pod-

stawowym przeznaczeniu dla zabudowy zagro-

dowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych  

i ogrodniczych i przeznaczeniu dopuszczalnym 

pod usJugi ustala się nastę”u–ące zasady, parame-

try i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudowy i zago-

spodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy “—re`l“ne na rysunku planu; na terenach ist-

nie–ące– zabudowy na —tórych na rysunku planu 

nie “—re`l“n“ linii zabudowy, nieprzekraczalne 

linie zabudowy ”rzy–ąć w nawiązaniu do istnieją-
cych budyn—ów dziaJe— sąsiednich lub wJasnych, 
o stanie technicznym um“wliwia–ącym ich doce-

lowe uwyt—“wanie, jako —“ntynuac–ę linii zabudo-

wy tego budynku, —tóry znajduje się w wię—sze– 
“dlegJ“`ci od pasa drogowego, lecz na terenach  

o więce– niw 2 niezabudowanych dziaJ—ach bu-

dowlanych ”rzy–m“wać nieprzekraczalne linie 

zabudowy w “dlegJ“`ci 6,0 m od frontowej gra-

nicy dziaJ—i; 
2) nakazuje się ”“wierzchnię zabud“waną 

dziaJ—i ｦ max. 55%, a ”“wierzchnię biologicznie 

czynną min. 40%; 

3) nakazuje się dla przebudowywanej zabudo-

wy mieszkalnej max. wys“—“`ć nie przekraczają-
cą 6,0 m do okapu dachu i 9,5 m do kalenicy; do 

3 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 

jednej kondygnacji w poddasze uwyt—“we; 
4) nakazuje się dla nowej zabudowy mieszkal-

nej max. wys“—“`ć zabudowy nie ”rze—racza–ącą 

4,5 m do okapu dachu i 8,0 m do kalenicy; do  

2 kondygnacji nadziemnych, przy wbudowaniu 

jednej kondygnacji w poddasze uwyt—“we; 
5)) nakazuje się dla nowej zabudowy oraz istnie-

–ące– poddawanej przebudowie lub rozbudowie za-

sadniczy dach budyn—ów mieszkalnych (gJów-
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nych) dwuspadowy, o jednakowym nachyleniu 

”“Jaci w granicach 30°÷45°; kryty dachów—ą 

lub materiaJami dachów—“”“d“bnymi w kolorze 

czerwonym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

6) nakazuje się dla nowych budyn—ów gospo-

darczych i garawy max. wys“—“`ć nie przekracza-

–ącą 6,0 m; “granicz“ną do 1 kondygnacji nad-

ziemnej; 

7) nakazuje się nawiązanie wystroju architek-

tonicznego budynku gospodarczego i garawu do 

budynku mieszkalnego; 

8) nakazuje się elewacje `cian tynkowane (z do-

puszczeniem elementów z klinkieru, drewna, ka-

mienia); 

9) nakazuje się zapewnienie min. 2 miejsc posto-

jowych na samochody osobowe na terenie dziaJ—i; 
10) nakazuje się ograniczenia uciąwliweg“ od-

dziaJywania dziaJaln“`ci rolniczej i usJug“we– do 

granic terenu “—re`l“neg“ tytuJem prawnym do 

uwyt—“wania; 
11) zakazuje się lokalizacji inwestycji (przedsię-

wzięć) związanych z h“d“wlą zwierząt zaliczanych 

do m“gących znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wi-

sko, dla —tórych wymagane jest ustalenie “b“wiąz-

ku s”“rządzenia raportu o “ddziaJywaniu przedsię-
wzięcia na `r“d“wis—“ i dla —tórych s”“rządzenie 

raportu m“we być wymagane (odpowiednio: przed-

sięwzięć m“gących zawsze znacząc“ “ddziaJywać 

na `r“d“wis—“ i ”rzedsięwzięć m“gących potencjal-

nie “ddziaJywać na `r“d“wis—“); 
12)) zakazuje się prowadzenia chowu zwierząt 

w technologii bez`ci“J“we–; 
13) dopuszcza się prowadzenie usJug wbudo-

wanych w obiekty mieszkalne, zna–du–ących się  

w pomieszczeniach gospodarczych lub w osobnych 

przeznaczonych do tego celu budynkach, na po-

wierzchni nie wię—sze– niw 50% powierzchni terenu 

przeznaczonego pod zabud“wę zagr“d“wą; 
14) dopuszcza się l“—alizac–ę wiat na samo-

chody osobowe i s”rzęt rolniczy o max. wysoko-

`ci nie wywsze– niw 4,5 m; 

15) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej terenu 

oraz obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej; 

16) dopuszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJe— 

“bsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub drogi wewnętrzne– o szero-

—“`ci w liniach r“zgranicza–ących min. 8,0 m  

i szer“—“`ci jezdni min. 5,0 m, s”eJnia–ącymi 
wymogi dróg ”“war“wych; –edn“cze`nie po-

wierzchnia nowych dziaJek budowlanych nie mo-

we być mniejsza niw 1000 m2. 

 

4. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolem 5.MR,MN,U; 6.MR,MN,U; 11.MR,MN,U; 

14.MR,MN,U; 15.MR,MN,U; 20.MR,MN,U; 

22.MR,MN,U; 23.MR,MN,U o podstawowym prze-

znaczeniu dla zabudowy zagrodowej i zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej i przeznaczeniu do-

puszczalnym pod usJugi ustala się nastę”u–ące za-

sady, parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudo-

wy i zagospodarowania terenu: 

1) dla zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem 

usJug wbudowanych “b“wiązu–ą ustalenia odno-

szące się dla zabudowy zagrodowej wg § 6  

ust. 3 pkt 1-16; 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z dopuszczeniem usJug wbudowanych “b“wiązu-

–ą ustalenia wg § 6 ust. 2 pkt 3-15 oraz dodat-

kowe nastę”u–ące zasady: 

a) na terenach 11.MR,MN,U i 14.MR,MN,U 

dopuszcza się korekty granic z dr“gą KDd; 

b) na terenie 6.MR,MN,U dopuszcza się bu-

d“wę urządzeL pompowni sieciowej i tranzytowej 

wraz z siecią kanalizacji sanitarnej. 

 

5. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 18.MN,U o podstawowym przezna-

czeniu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej z dopuszczeniem usJug, ustala się nastę”u–ące 

zasady, parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania za-

budowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy w nawiązaniu do zabudowy istnie–ące–; 
2) nakazuje się ”“wierzchnię zabud“waną 

dziaJ—i ｦ max. 55%, a ”“wierzchnię biologicznie 

czynną min. 40%: 

3) utrzymuje się istnie–ącą zabud“wę mieszka-

ni“wą; dopuszcza się bud“wę, r“zbud“wę i likwi-

dac–ę zabudowy; 

4) dopuszcza się jej r“zbud“wę istnie–ące– zabu-

dowy mieszkalnej przy zachowaniu geometrii da-

chu; 

5) nakazuje się dla zabudowy mieszkalnej  

max. wys“—“`ć nie ”rze—racza–ącą 6,5 m do okapu 

dachu i 10,5 m do kalenicy; do 3 kondygnacji nad-

ziemnych, przy wbudowaniu jednej kondygnacji  

w poddasze uwyt—“we; 
6) utrzymuje się istnie–ący kiosk handlowy z do-

puszczeniem poziomej rozbudowy obiektu i dosto-

sowaniu do wystroju architektonicznego budynku 

mieszkalnego. 

 

6. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 4.US; 16.US o podstawowym prze-

znaczeniu dla usJug sportu i rekreacji ustala się 

nastę”u–ące zasady, parametry i ws—auni—i ksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) na terenie 16US (boisko sportowe) nakazuje 

się ”“wierzchnię biologicznie czynną min. 85%;  

a ”“wierzchnię zabudowy nie wię—szą niw 500 m2; 

2) na terenie 4US nie ustala się powierzchni 

biologicznie czynnej; 

3) nakazuje się obiekty kubaturowe na istnie-

–ącym boisku sportowym zrealiz“wać w formie 

niskiej, pawilonowej zabudowy 1 kondygnacyjnej 

wg nastę”u–ących ustaleL: 
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a) wys“—“`ć obiektu do poziomu okapu 3,5 m 

(dachu ”Jas—ieg“) lub 7 m do kalenicy dachu dwu-

spadowego przy nachyleniu ”“Jaci 30°÷45°, kryty 

dachów—ą lub materiaJami dachów—“ podobnymi  

w kolorach czerwonym, brąz“wym, szarym lub 

czarnym; 

b) elewacje `cian tynkowane, kamienne ele-

menty w kolorze naturalnym; 

4) dopuszcza się realizac–ę dodatkowych urzą-
dzeL (np. trybuny) związanych z funkcjami tere-

nu; 

5) dopuszcza się zieleL urządz“ną typu parko-

wego, w tym zieleL wys“—ą; 
6) dopuszcza się obiekty i urządzenia towarzy-

szące funkcji podstawowej terenu oraz obiekty  

i urządzenia infrastruktury technicznej; 

7) na terenie 16.US nakazuje się w”r“wadzić 

od strony drogi powiatowej nr 1532 utwardzony 

parking o nawierzchni ”rze”uszcza–ące– wody 

opadowe i um“wliwia–ące– porost trawy. 

 

7. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 25.RU,U o podstawowym przeznacze-

niu dla zabudowy “bsJugi produkcji rolnej w go-

spodarstwach rolnych hodowlanych z dopuszcze-

niem usJug ustala się nastę”u–ące zasady, para-

metry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudowy i za-

gospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy “—re`l“ne na rysunku planu; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie 

czynną min. 35%; a ”“wierzchnię zabud“waną 

dziaJ—i ｦ max. 50%; 

3) dopuszcza się bud“wę, r“zbud“wę i likwi-

dac–ę zabudowy; 

4) nakazuje się max. wys“—“`ć zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 7,0 m do okapu dachu i 11,0 m 

do kalenicy; pokrycie dachu w kolorze czerwo-

nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

5) dopuszcza się m“wliw“`ć lokalizacji obiek-

tów punktowych wywszych od zabudowy nie 

”rze—racza–ących 30 m (urządzenia technologicz-

ne, maszty anten komunikacyjnych, itp.); 

6) dopuszcza się wiaty na s”rzęt rolniczy  

o max. wys“—“`ci nie wywsze– niw 7,0 m; 

7) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu; “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL o charakterze izolacyjnym; 

8) zakazuje się ”rzedsięwzięć (związanych  

z h“d“wlą zwierząt) m“gących znacząc“ oddzia-

Jywać na `r“d“wis—“, dla —tórych wymagane jest 

s”“rządzenie raportu na `r“d“wis—“ (odpowied-

nio: ”rzedsięwzięć m“gących zawsze znacząc“ 

“ddziaJywać na `r“d“wis—“); 
9) dopuszcza się l“—alizac–ę nowych “bie—tów 

“bsJugi produkcji w gospodarstwach hodowla-

nych zgodnie z “b“wiązu–ącymi warunkami tech-

nicznymi; 

10) nakazuje się wzdJuw granic z terenami są-
siedniej zabudowy mieszkaniowej w”r“wadzić 

pasy zieleni `redni“ i wysokopiennej w min. 50% 

zimozielonej, o szer“—“`ci min. 6,0 m wg linii 

“—re`l“nych na rysunku. 

 

8. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 26.RU o podstawowym przeznaczeniu 

dla zabudowy “bsJugi produkcji rolnej w gospo-

darstwach rolnych ustala się nastę”u–ące zasady, 

parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy “—re`l“ne na rysunku planu; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie 

czynną min. 35%; a ”“wierzchnię zabud“waną 

dziaJ—i ｦ max. 50%; 

3) dopuszcza się bud“wę i r“zbud“wę zabu-

dowy; dopuszcza się wyburzenie zabudowy nie 

”“siada–ące– wal“rów kulturowych; 

4) nakazuje się max. wys“—“`ć zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 7,0 m do okapu dachu i 11,0 m 

do kalenicy; pokrycie dachu w kolorze czerwo-

nym, brąz“wym, szarym lub czarnym; 

5) zakazuje się lokalizacji inwestycji związa-

nych z h“d“wlą zwierząt; 
6) dopuszcza się m“wliw“`ć lokalizacji obiek-

tów punktowych wywszych od zabudowy nie 

”rze—racza–ących 30 m (urządzenia technologicz-

ne, maszty anten komunikacyjnych, itp.); 

7) dopuszcza się wiaty na s”rzęt rolniczy  

o max. wys“—“`ci nie wywsze– niw 7,0 m; 

8) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu; “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL o charakterze izolacyjnym; 

9) dopuszcza się l“—alizac–ę nowych “bie—tów 

“bsJugi produkcji w gospodarstwach hodowla-

nych zgodnie z “b“wiązu–ącymi warunkami tech-

nicznymi; 

10) na terenie oznaczonym symbolem 26.RU 

nakazuje się w”r“wadzić wzdJuw granic z terena-

mi sąsiednie– zabudowy mieszkalnej jednorodzin-

nej pasy zieleni `redni“ i wysokopiennej w min. 

50% zimozielonej; 

11) zakazuje się ”rzedsięwzięć m“gących zna-

cząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla —tórych 

wymagane jest s”“rządzenie raportu na `r“d“wi-

sko (odpowiednio: przedsięwzięć m“gących zaw-

sze znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“)Ł 
 

9. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 5a.KS,U o podstawowym przeznacze-

niu dla urządzeL i “bie—tów “bsJugi transportu 

samochodowego oraz przeznaczeniu dopuszczal-

nym pod usJugi ustala się nastę”u–ące zasady, 

parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 
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1) utrzymuje się istnie–ący plac bazy transpor-

towej; 

2) dopuszcza się zabud“wę związaną z fun—c–ą 

terenu wg nastę”u–ących ustaleL: 
a) wys“—“`ć obiektu do poziomu okapu 4,0 m 

(dachu ”Jas—ieg“) lub 8,5 m do kalenicy dachu 

dwuspadowego przy nachyleniu ”“Jaci 30°÷45°, 
krytego dachów—ą lub materiaJami dachów—“ po-

dobnymi w kolorach czerwonym, brąz“wym, sza-

rym lub czarnym, 

b) elewacje `cian tynkowane, kamienne ele-

menty w kolorze naturalnym; 

3) dopuszcza się wiaty (dla ”“–azdów samo-

chodowych) o max. wys“—“`ci nie wywsze– niw 
4,5 m; 

4) dopuszcza się bud“wę wiat dla ”“–azdów 

transportu towarowego i osobowego; 

5) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu, “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządz“ną i iz“lacy–ną; zakazuje się 

”rzedsięwzięć m“gących znacząc“ “ddziaJywać 

na `r“d“wis—“, dla —tórych wymagane jest spo-

rządzenie raportu na `r“d“wis—“ (odpowiednio: 

”rzedsięwzięć m“gących zawsze znacząc“ od-

dziaJywać na `r“d“wis—“)Ł 
 

10. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 13.KS1 o podstawowym przeznacze-

niu dla urządzeL i “bie—tów “bsJugi transportu 

samochodowego (zes”óJ garawy) ustala się nastę-
”u–ące zasady, parametry i ws—auni—i —sztaJt“wa-

nia zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) utrzymuje się istnie–ące budynki garaw“we; 
2) nakazuje się ujednolicenie wystroju archi-

tektonicznego w zakresie kolorystyki, pokrycia 

dachu); 

3) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu, “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządz“ną i iz“lacy–nąŁ 
 

11. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 17.UK o podstawowym przeznaczeniu 

dla zabudowy usJug“we– z zakresu usJug kultury 

ustala się nastę”u–ące zasady, parametry i ws—auni-

ki —sztaJt“wania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy w nawiązaniu do zabudowy istnie–ące–; 
2) utrzymuje się istnie–ący budynek `wietlicy 

wiejskiej z dopuszczeniem poziomej rozbudowy 

obiektu; dopuszcza się zmianę przeznaczenia pod 

usJugi; 
3) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-

dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu, “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządz“ną i iz“lacy–ną; 

4) dopuszcza się l“—alizac–ę parkingu od strony 

drogi KDz o min. 3 miejscach postojowych na 

samochody osobowe; 

5) dopuszcza się wJączenie do terenu 16.US. 

 

12. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 19.UK o podstawowym przeznaczeniu 

dla zabudowy usJug“we– z zakresu usJug kultury 

ustala się nastę”u–ące zasady, parametry i ws—auni-

ki —sztaJt“wania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) utrzymuje się istnie–ący budynek —“`ci“Ja; 
2) nakazuje się zachowanie zewnętrzneg“ wy-

stroju —“`ci“Ja w jego historycznie u—sztaJt“wane– 
formie; 

3) powierzchnia dziaJ—i nie wykorzystana pod 

—“`cióJ i inne urządzenia terenu, z wyJączeniem 

terenu pod —“muni—ac–ę wewnętrzną, powinna być 

zagospodarowana zielenią urządz“ną typu parko-

wego z dopuszczeniem “bie—tów maJe– architektury; 

4) wyklucza się wprowadzanie elementów 

przestrzennych “granicza–ących lub pogarszają-
cych e—s”“zyc–ę —“`ci“Ja; 

5) dopuszczalna realizacja urządzeL i sieci in-

frastruktury technicznej, w tym systemu “`wie-

tlenia ekspozycyjnego —“`ci“JaŁ 
 

13. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 10.ZCz o podstawowym przeznacze-

niu dla cmentarza ustala się nastę”u–ące zasady, 

parametry i ws—auni—i —sztaJt“wania zabudowy  

i zagospodarowania terenu: 

1) utrzymuje się istnie–ący cmentarz; 

2) dopuszcza się dodatkowe nasadzenia zieleni 

wysokiej i niskiej; zalecana zieleL zimozielona; 

3) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu, “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządz“ną i iz“lacy–ną; 
4) od strony drogi nakazuje się utwardzony 

parking na samochody osobowe o nawierzchni 

awur“we– ”rze”uszcza–ące– wody opadowe. 

 

14.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 8.P,S o podstawowym przeznaczeniu 

dla produkcji, ”rzemysJu i s—Jadów ustala się na-

stę”u–ące zasady, parametry i ws—auni—i ksztaJ-
towania zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się nieprzekraczalne linie zabudo-

wy “—re`l“ne na rysunku planu; 

2) nakazuje się ”“wierzchnię biologicznie czynną 

min. 15%, a ”“wierzchnię zabud“waną dziaJ—i ｦ 

max. 60%; 

3) nakazuje się max. wys“—“`ć zabudowy nie 

”rze—racza–ącą 8,0 m do kalenicy; zasadnicze dachy 

budyn—ów ”Jas—ie o nachyleniu do 10°, o pokryciu 

w kolorze czerwonym, brąz“wym, szarym lub czar-

nym; 
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4) dopuszcza się bud“wę, r“zbud“wę i likwi-

dac–ę zabudowy; 

5) nakazuje się liczbę kondygnacji nadziem-

nych max. 2; 

6) nakazuje się zapewnienie miejsc postojowych 

na terenie dziaJ—i dla ”rac“wni—ów wg ws—auni—a 

min. 0,3 miejsca postojowego na 1 zatrudnionego; 

7) zakazuje się lokalizacji na otwartej przestrzeni 

s—Jadów na materiaJy sypkie, w s”“sób ”“w“du–ący 

wtórne pylenie, zanieczyszczenie gleby i wód grun-

towych; 

8) dopuszcza się m“wliw“`ć lokalizacji “bie—tów 

punktowych wywszych od zabudowy nie przekra-

cza–ących 50% wys“—“`ci zabudowy (urządzenia 

technologiczne, kominy, maszty reklamowe, in.); 

9) dopuszcza się wyburzenie “bie—tów nie po-

siada–ących wal“rów kulturowych, —tórych uwyt-

kowanie zagrawa wyciu ludzkiemu lub —tórych 

utrzymanie jest nie“”Jacalne dla wJa`ciciela; 
10) dopuszcza się wiaty na samochody oso-

bowe o max. wys“—“`ci nie wywsze– niw 4,5 m; 

11) dopuszcza się l“—alizac–ę “bie—tów i urzą-
dzeL t“warzyszących funkcji podstawowej tere-

nu, “bie—tów i urządzeL infrastruktury technicznej 

oraz zieleL urządz“ną i iz“lacy–ną; 
12) dopuszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci, pod 

warunkiem zapewnienia dla wydzielonych dziaJe— 

“bsJugi komunikacyjnej drogami wewnętrznymi  
z drogi publicznej lub drogi wewnętrzne– o szero-

—“`ci w liniach r“zgranicza–ących min. 8,0 m  

i szer“—“`ci jezdni min. 5,0 m, s”eJnia–ącymi 
wymogi dróg ”“war“wychŁ 

 

15. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3.MN,U o podstawowym przeznacze-

niu dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

i dopuszczalnym przeznaczeniu dla usJug ustala 

się nastę”u–ące zasady zabudowy i zagospoda-

rowania terenu: 

1) dla istnie–ąceg“ dworu, stanowiąceg“ zaby-

tek “b“wiązu–ą zasady i zakres ochrony konser-

watorskiej “—re`l“ne w § 8 ust. 1-3; 

2) dopuszcza się ”rze—sztaJcenie obiektu w za-

bud“wę wiel“r“dzinną, zbiorowego zamieszkania 

lub w caJ“`ci na cele usJugŁ 
 

16.  Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 3a.ZP o podstawowym przeznaczeniu 

dla zieleni parkowej ustala się nastę”u–ące zasady 

—sztaJt“wania zabudowy i zagospodarowania 

terenu: 

1) dla istnie–ąceg“ parku, stan“wiąceg“ zaby-

tek “b“wiązu–ą zasady i zakres ochrony konser-

watorskiej “—re`l“ne w § 8 ust. 1-3. 

 

17.  Dla terenów oznaczonych na rysunku 

planu symbolem ZI o podstawowym przeznacze-

niu dla zieleni Jęg“we– i przywodnej ustala się 

nastę”u–ące zasady zagospodarowania terenu: 

1) utrzymuje się istnie–ącą zieleL; 
2) zakazuje się lokalizacji “bie—tów kubaturo-

wych; 

3) zakazuje się zmiany sposobu uwyt—“wania; 
4) dopuszcza się realizac–ę urządzeL przeciw-

powodziowych. 

 

18. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem ZL o podstawowym przeznaczeniu 

dla lasów i zadrzewieL ustala się nastę”u–ące 

zasady zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się g“s”“dar—ę le`ną ”r“wadzić  

w oparciu o przepisy “drębne; 
2) zakazuje się prowadzenia przez tereny le`ne 

nowych sieci infrastruktury technicznej za wy–ąt-

kiem lokalizacji elementów i “bie—tów proekolo-

gicznych u—Jadów kanalizacji deszczowej np. ro-

wów melioracyjnych oraz urządzeL przeciwpo-

wodziowych (waJy, in.); 

3) dopuszcza się ”rzebud“wę istnie–ących sieci 

i urządzeL infrastruktury technicznej; 

4) dopuszcza się wydzielenie szla—ów tury-

stycznych, ciągów pieszych i rowerowych, in. 

 

19. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem WS o podstawowym przeznaczeniu 

dla wód powierzchniowych `ródląd“wych ustala 

się nastę”u–ące zasady zagospodarowania terenu: 

1) pozostawia się w dotychczasowym uwyt-

kowaniu wody otwarte z m“wliw“`cią ich regula-

cji i umocnienia brzegów; 
2) dopuszcza się wprowadzenie urządzeL re-

gulacyjno-przeciwpowodziowych; 

3) tereny wód otwartych stan“wiące podsta-

wowy element ekosystemu wodnego ”“dlega–ą 

szczególne– ochronie w zakresie wprowadzenia 

zanieczyszczeL do wód i antropopresji “ddziaJu–ą-
cej na ww. ekosystem; 

4) nakazuje się utrzymanie wysokiej zieleni 

t“warzyszące– podstawowemu przeznaczeniu 

terenu. 

 

20. Dla terenów oznaczonych na rysunku pla-

nu symbolem R o podstawowym przeznaczeniu 

rolniczym ustala się nastę”u–ące zasady zagospo-

darowania terenu: 

1) nakazuje się utrzymanie istnie–ąceg“ zago-

spodarowania polno-Ją—“weg“ (uwyt—i rolne); 

2) nakazuje się utrzymanie istnie–ących dróg 

transportu rolnego; istnie–ących cie—ów wodnych; 

utrzymanie istnie–ących terenów zieleni w formie 

remiz `ród”“lnych, ”asów wiatrochronnych i zie-

leni ”“rasta–ące– brzegi cie—ów wodnych; dopusz-

cza się przeznaczenie istnie–ących nieuwyt—ów do 

rekultywacji w kierunku le`nym; 
3) dopuszcza się ”rzebud“wę istnie–ących dróg 

transportu rolnego oraz bud“wę nowych dróg; 
4) dopuszcza się wprowadzenie dodatkowych 

”asów wiatrochronnych; 
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5) dopuszcza się prowadzenie sieci i l“—alizac–ę 

punktowych “bie—tów infrastruktury technicznej  

w tym masztów antenowych telefonii —“mór—“we– 
nie zmienia–ących zasadniczego przeznaczenia tere-

nu; 

6) zakazuje się lokalizacji budowli i urządzeL 

elektrowni wiatrowych. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia dot. zasad ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego 

 

§ 7. Ustala się nastę”u–ące zasady: 

1) nakazuje się ograniczenie uciąwliweg“ od-

dziaJywania produkcji, s—Jadów, usJug i dziaJalno-

`ci rolniczej do granic terenu “—re`l“neg“ tytuJem 

prawnym do uwyt—“wania; 
2) zakazuje się lokalizacji inwestycji związanych 

z h“d“wlą zwierząt zaliczanych do m“gących zna-

cząc“ “ddziaJywać na `r“d“wis—“, dla —tórych wy-

magane jest ustalenie “b“wiąz—u s”“rządzenia ra-

portu o “ddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `r“d“wi-

sko (odpowiednio: ”rzedsięwzięć m“gących zawsze 

znacząc“ “ddziaJywać na `r“d“wisko); 

3) nakazuje się ogrzewanie budyn—ów w opar-

ciu o niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia 

grzewcze; 

4) nakazuje się odprowadzenie `cie—ów byto-

wych i komunalnych do wiejskiej sieci kanalizacji 

sanitarnej (do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej 

do szczelnych zbi“rni—ów wybieralnych), a `cie-

—ów opadowych do kanalizacji deszczowej, przy 

czym z dróg i utwardzonych ”ar—ingów po ich 

uprzednim podczyszczeniu; 

5) nakazuje się prowadzenie gospodarki `cie-

kami ”rzemysJ“wymi zgodnie z “b“wiązu–ącymi 
przepisami, minimalizu–ąc ich il“`ć i za”ewnia–ąc 

zachowanie norm –a—“`ci wód; 
6) nakazuje się prowadzenie gospodarki odpa-

dami zgodnie z przepisami szczególnymi za—Jada-

–ąc ich minimalizac–ę i odzysk; 

7) nakazuje się dopuszczalne poziomy haJasu 

zewnętrzneg“ ”rzy–ąć zgodnie z “b“wiązu–ącymi 
przepisami szczególnymi, na terenach MR,U; 

MR,MN,U jak dla zabudowy zagrodowej, na tere-

nie MN,U jak dla zabudowy jednorodzinnej  

z usJugami na terenach MW,U jak dla zabudowy 

wielorodzinnej z usJugami; 
8) w zagospodarowaniu terenów oznaczonych 

symbolami 25.RU,U; 26.RU od strony zabudowy 

mieszkaniowej w”r“wadzić zieleL iz“lacy–ną; 
9) na terenach nie przewidzianych pod zabu-

d“wę zach“wać zieleL, szczególnie wys“—ą; 
10) w przypadku dokonania odkrycia kopal-

nych szcząt—ów r“`lin lub zwierząt ”“wiad“mić 

niezwJ“cznie W“–ew“dę Opolskiego, a –eweli nie 

jest to m“wliwe Wó–ta Iambin“wicŁ 

RozdziaJ 3 

Ustalenia dot. zasad ochrony dziedzictwa kul-

turowego i zabytków 

 

§ 8.1. Ustala się zabytkiem nastę”u–ące obiekty: 

1) budynek —“`ci“Ja przy drodze powiatowej 

nr 1532O; 

2) dwór z pierwszej ”“J“wy XX w. z przyle-

gJym parkiem. 

2. Dla zabytku “—re`l“neg“ w § 8 ust. 1 pkt 1 

zakres ochrony konserwatorskiej wymaga za-

chowania: 

1) bryJy “bie—tów, w tym dachu, co do ich 

—sztaJtu i materiaJu; 
2) ”“dziaJów architektonicznych elewacji i wy-

stroju detalem architektonicznym; 

3) stolarki okiennej i drzwiowej z drewnem jako 

podstawowym materiaJem oraz historycznym u—Ja-

dem ”“dziaJ“wym s—rzydeJ okiennych i drzwio-

wych; 

4) “bie—tów i elementów zagospodarowania 

otoczenia zabytku w tym historycznych “gr“dzeL, 
u—Jadów zieleni, komunikacyjnych nawierzchni 

utwardzonych, “bie—tów i urządzeL maJe– architek-

tury oraz elementów infrastruktury technicznej 

(lampy “`wietlenia, itp.). 

3. Dla zabytku “—re`l“neg“ w § 8 ust. 1 pkt 2 

zakres ochrony konserwatorskiej wymaga za-

chowania: 

1) starodrzewu z dopuszczeniem cięć sanitar-

nych; 

2) u—Jadu alejek. 

4. Dla obiektu wyszczególni“neg“ w § 8 ust. 1 

“b“wiązu–ą nakazy i ustalenia d“tyczące badaL, 
prac i r“bót oraz innych dziaJaL przy zabytkach 

“—re`l“ne w przepisach o ochronie zabyt—ówŁ 
5. Ochronie ”“dlega–ą stanowiska archeolo-

giczne “—re`l“ne na rysunku planu: 

1) ｫBudziesz“wice stan. 1ｬ oznaczone na ry-

sunku planu. 

6. Prace ziemne w zabytku archeologicznym  

i jego otoczeniu nalewy ”r“wadzić pod nadzorem 

archeologicznym, a po odkryciu nawarstwieL kultu-

rowych ”rze”r“wadzić badania ratownicze; przed 

ww. nalewy uzys—ać pozwolenia konserwatorskie na 

prace w zabytku. 

7. Odkrycie ”rzedmi“tów przypuszczalnie za-

bytkowych w trakcie prowadzenia r“bót budow-

lanych i ziemnych wymaga: 

1) wstrzymania r“bót m“gących usz—“dzić lub 

zniszczyć odkryty przedmiot; 

2) zabezpieczenia tego przedmiotu i miejsca 

jego odkrycia; 

3) niezwJ“czneg“ powiadomienia Opolskiego 

W“–ewódz—ieg“ Konserwatora źabyt—ów lub Wój-

ta Iambin“wicŁ 
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RozdziaJ 4 

Ustalenia dot. wymagaL wynikających z po-

trzeb ksztaJtowania przestrzeni publicznych 

 

§ 9. Ustala się nastę”u–ące zasady i wymaga-

nia: 

1) na obszarze zabudowanym, w przestrzeni 

publicznej dróg publicznych na terenach oznaczo-

nych symbolami KDz; KDd i na terenach parkin-

gów dopuszcza się umieszczanie tablic informa-

cyjnych i reklam (na n“`ni—ach o wys“—“`ci nie 

”rze—racza–ące– 6,0 m) oraz dodatkowych nasa-

dzeL zieleni; 

2) zakazuje się nadwieszania elementów in-

formacyjnych i n“`ni—ów reklamowych nad uli-

cami z wy–ąt—iem czasowych dekoracji `wiątecz-

nych; 

3) nakazuje się dostosowanie n“`ni—ów rekla-

mowych umieszczanych na budynkach do wiel-

—“`ci, kolorystyki i wystroju elewacji oraz nie-

”rzesJanianie detalu architektonicznego budynku. 

 

RozdziaJ 5 

Ustalenia dot. granic i sposobów zagospoda-

rowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych 

przepisów (w tym terenów i obszarów narawo-

nych na niebezpieczeLstwo powodzi) 

 

§ 10.1. Ochronie podlega ”“J“w“ny w grani-

cach planu GJówny Zbiornik Wód Podziemnych  

Nr 338 ｭSubzbi“rni— Pacz—ów-Niem“dlinｬ (w gra-

nicach “—re`l“nych na rysunku planu), stanowią-
cy obszar wysokiej ochrony wód podziemnych. 

2. Teren “b–ęty planem ”“J“w“ny jest w caJo-

`ci w strefie ochrony ”“`rednie– u–ęć i uródeJ wo-

dy dla miasta Wr“cJawia zatwierdzonej decyz–ą 

Urzędu W“–ewódz—ieg“ we Wr“cJawiu nr RLSgwI 

053/17/74 z 31 marca 1974 r. 

3. W strefie ochronnej “—re`l“ne– w pkt 2 nalewy 

”rzestrzegać “b“wiązu–ących za—azów, na—azów  

i “graniczeL wyni—a–ących z w/w decyzji i przepi-

sów szczególnychŁ 
4. WzdJuw cie—ów naturalnych i sztucznych 

zakazuje się wprowadzania zabudowy w pasach 

terenu o szer“—“`ci min. 5 m (licząc od górne– 
—rawędzi brzegu cie—ów) w celu um“wliwienia 

administratorom cie—ów wykonywania prac re-

montowo-administracyjnych. 

 

RozdziaJ 6 

Ustalenia dot. zasad i warunków podziaJu nie-

ruchomo`ci 
 

§ 11. Ustala się nastę”u–ące zasady i warunki: 

1) ”“dziaJ terenu d“—“nać zgodnie z rysunkiem 

planu; 

2) dopuszcza się ”“dziaJy nieruch“m“`ci wg 

zasad “—re`l“nych w ustaleniach szczegóJ“wych 

w § 6. 

 

RozdziaJ 7 

Ustalenia dot. zasad modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

 

§ 12. Ustala się nastę”u–ące zasady: 

1) utrzymuje się podstawowy u—Jad dróg (ulic) 

publicznych oparty na: 

a) istnie–ące– drodze w“–ewódz—ie– nr 406  

w klasie ｭźｬ oznaczonej symbolem KDz; 

b) istnie–ące– drodze powiatowej nr 1532 O  

w klasie ｭźｬ oznaczonej symbolem KDz; 

c) u—Jadzie istnie–ących i projektowanych dróg 

dojazdowych w klasie ｭŚｬ oznaczonych symbo-

lem KDd oraz dróg dojazdowych wewnętrznych 

oznaczonych symbolem KDw; 

2) parametry dróg publicznych powinny być 

zgodne z przepisami szczególnymi (warunkami 

technicznymi dróg); 
3) za zg“dą źarządcy drogi, w liniach rozgra-

niczenia dróg publicznych dopuszcza się prowa-

dzenie sieci i urządzenia infrastruktury technicz-

nej; dopuszcza się równiew prowadzenie sieci 

drogami wewnętrznymi dojazdowymi; 

4) uzbrojenie w sieć w“d“ciąg“wą, kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej, gaz“wą, elektroenerge-

tyczną, tele—“muni—acy–ną; 
5) do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej 

dopuszcza się gromadzenie `cie—ów w szczelnych 

zbiornikach wybieralnych; 

6) dopuszcza się bud“wę i ”rzebud“wę, roz-

bud“wę oraz li—widac–ę istnie–ących sieci i urzą-
dzeL infrastruktury technicznej; 

7) sieci infrastruktury technicznej na terenie 

zabudowanym wsi realiz“wać jako podziemne; 

8) dopuszcza się bud“wę u—Jadu elektroener-

getycznego _N,NN; 
9) dopuszcza się l“—alizac–ę stacji transforma-

torowych WN/NN i innych “bie—tów i urządzeL 

elektroenergetycznych przy zachowaniu wJa`ci-

wych warun—ów technicznych i wym“gów prawa 

energetycznego; 

10) dopuszcza się wykorzystanie linii sieci elek-

troenergetycznych i linii sieci telekomunikacyjnych 

dla potrzeb sieci telekomunikacyjnych i interneto-

wej. 

 

RozdziaJ 8 

Ustalenia dot. sposobów i terminów tymcza-

sowego zagospodarowania, urządzenia i uwytko-

wania terenów 

 

§ 13. Ustala się nastę”u–ące warunki: 

1) do czasu realizacji ustaleL miejscowego 

planu, tereny przewidziane do nowego przezna-
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czenia m“gą być uwyt—“wane w s”“sób dotych-

czasowy; pod warunkiem ich ud“stę”nienia dla 

wykonania dróg publicznych i uzbrojenia w zakre-

sie wyni—a–ącym z ustaleL miejscowego planu; 

2) wprowadza się zakaz realizacji “bie—tów 

kubaturowych —“lidu–ących z docelowym zago-

spodarowaniem terenu; 

3) zakazuje się budowy “bie—tów tymczasowych. 

 

ŚZIAI III 

OPIATY OD WZROSTU WARTO_CI NIERU-

CHOMO_CI 
 

§ 14. Ustala się nastę”u–ące stawki procen-

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

1) dla wszystkich terenów “b–ętych planem 

ustala się staw—ę w wys“—“`ci 30%. 

 

ŚZIAI IV 

PRZEPISY KOKCOWś 

 

§ 15. Wykonanie uchwaJy powierza się Wój-

towi Gminy Iambin“wiceŁ 
 

§ 16. UchwaJa podlega “gJ“szeniu w Dzienniku 

Urzęd“wym W“–ewództwa Opolskiego i wchodzi  

w wycie po u”Jywie 30 dni od “gJ“szeniaŁ 
 

 Przew“dniczący 

Rady Gminy 

JarosJaw Gawlik 

 

źaJączni— nr 2 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/244/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego wsi Budzieszowice, inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, —tóre nalewą 
d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych. 

 

Na podstawie artŁ 20 ustŁ 1 w związ—u z artŁ 27 

ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 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) i art. 167 

ust. 2 pkt 1 ustawy 30 czerwca 2005 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze 

zmŁ) Rada Gminy w Iambin“wicach r“zstrzyga c“ 
następuje: 

1Ł S”“sób realizac–i za”isanych w mie–sc“wym 
planie zagospodarowania przestrzennego wsi Bu-

dziesz“wice zadaL z za—resu infrastru—tury tech-

niczne–, —tóre nalewą d“ zadaL wJasnych gminy: 
1Ł1 źadania wJasne gminy 

źadania wJasne gminy “be–mu–ą dr“gi ”ublicz-

ne ”r“–e—t“wane wraz z infrastru—turą “be–mu–ącą 
w“d“ciąg, —analizac–ę deszcz“wą, —analizac–ę 
sanitarną: 

- drogi dojazdowe projektowane o parametrach 

“—re`l“nych w te—`cie ”lanu dla dróg ”ublicznych 
oznaczone symb“lami KŚd “ dJug“`ci 480 m, 

- sieć w“d“ciąg“wa “ dJug“`ci 480 m, 
- sieć —analizac–i deszcz“we– “ dJug“`ci 480 m, 
- sieć —analizac–i sanitarne– “ dJug“`ci 1900 m, 
- ”r“–Ł rur“ciąg tJ“czny `cie—ów “ dJug“`ci  
                                                     1000 m. 

1Ł2 S”“sób realizac–iŁ 
Realizacja ww. zadaL wJasnych gminy “dby-

wać się będzie ”“”rzez tryb zamówieL ”ublicz-

nychŁ źdania te ”“winny być uwzględni“ne w 
wieloletnim planie inwestycyjnym i wprowadzone 

do wieloletniego planu finansowego (ok. 15 lat). 

źadania realiz“wane będą siJami wJasnymi. 

2. Zasady finansowania zapisanych w planie, 

inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą d“ zadaL wJasnych gminy zg“dnie  
z przepisami o finansach publicznych. 

tródJem finans“wania zadaL “—re`l“nych  
w pkt 1Ł1 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 

inwest“rów w finans“waniu ww. zadaL m“we 
”rze—r“czyć 30% na—Jadu finans“weg“Ł 

 

źaJączni— nr 3 

d“ UchwaJy Nr XXXIX/244/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

Rozstrzygnięcie o rozpatrzeniu uwag do pro-

jektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego wsi Budzieszowice 

 

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust. 1 w związ—u  
z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o pla-

nowaniu 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), 

Bi“rąc ”“d uwagę stan“wis—“ Wó–ta “ nie-

zgJ“szeniu uwag d“ ”r“–e—tu ”lanu wyJ“w“neg“ 
d“ ”ubliczneg“ wglądu, nie r“zstrzyga się “ s”o-

sobie ich rozpatrzenia. 
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źaJączni— nr 1 

do UchwaJy nr XXXIX/244/10 

Rady Gminy Iambin“wice 

z dnia 24 czerwca 2010 r. 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6395 ｦ Poz. 1155  

 



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6396 ｦ Poz. 1155  

 

 

 

 



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6397 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6398 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6399 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6400 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6401 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6402 ｦ Poz. 1155  

 

 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6403 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6404 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6405 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6406 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6407 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6408 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6409 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6410 ｦ Poz. 1155  

 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6411 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6412 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6413 ｦ Poz. 1155  

 

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6414 ｦ Poz. 1155  

 

  



Śzienni— Urzęd“wy 

W“–ewództwa O”“ls—ieg“ Nr 104 ｦ 6415 ｦ Poz. 1155-1156  
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1 

DECYZJA NR OWR-4210-10/2009/9/VII-A/DB 

PRśZśSA URZĘŚU REGULACJI ENERGETYKI 

 

 z dnia 24 sierpnia 2010 r. 

  
 

Na podstawie art. 47 ust. 2, art. 23 ust. 2  

pkt 2 i 3 w związ—u z art. 30 ust. 1 ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. ｦ Prawo energetyczne 

(Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 

708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, 

z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343,  

Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. 

Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. 

Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 

1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, 

poz. 104 i nr 81, poz. 530) oraz art. 104 ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. ｦ K“de—s ”“stę”“wa-

nia administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, 

poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. 

Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, 

poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, 

poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. 

Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 

1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r.  

Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz 

z 2010 r. Nr 40, poz. 230), po rozpatrzeniu 

wniosku z dnia 23 kwietnia 2010 r. znak: 

T4ł1191łł2010 uzu”eJni“neg“ ”ismami z dnia 

7 maja, 25 czerwca, 9, 19 i 20 sierpnia 2010 r. 

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepJa przed-

siębiorcy: ZakJady Koksownicze "Zdzieszowice" 
SpóJka z o.o. z siedzibą w Zdzieszzowicach po-

siada–ąceg“ statystyczny numer identyfi—acy–ny 
REGON: 531558998, zwanego w dalsze– czę`ci 
decyz–i Przedsiębi“rstwem postanawiam zatwier-

dzić taryfę dla ciepJa ustaloną przez to Przedsię-
biorstwo, stanowiącą zaJącznik do niniejszej de-

cyzji, na okres do dnia 3Ń wrze`nia 2Ńńń rŁ 


