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UCHWAŁA Nr XXXII/133/2009 

RADY GMINY W HUSZLEWIE 

z dnia 27 lutego 2009 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591z póňn. 
zm.) art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.) oraz w 
związku z uchwałą nr XI/57/2003 Rady Gminy 
Huszlew z dnia 27 paňdziernika 2003r. o przystą-
pieniu do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Huszlew i 
uchwały nr XXXIX/179/2006 w sprawie zmiany 
uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go gminy Huszlew, Rada Gminy w Huszlewie 
uchwala co następuje: 

Dział I 
Zakres regulacji planu 

§ 1. 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Huszlew, zwany da-
lej w treņci uchwały „planem”. 

2. Ustalenia projektu planu miejscowego odno-
szą się do granic obszarów okreņlonych w 
uchwale nr XXXIX/179/2006 Rady Gminy w 
Huszlewie z dnia 5 lipca 2006r. w sprawie 
zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Huszlew. 

3. Integralnymi częņciami uchwały są: 

1) tekst uchwały, stanowiący treņć niniejszej 
uchwały, 

2) częņć graficzna, zwana dalej rysunkiem pla-
nu, obejmująca: 

a) załącznik graficzny nr 1 do uchwały, 
składający się z rysunków od nr 1 do 28 
wykonanych na mapach sytuacyjno - 
wysokoņciowych w skali 1:1000 i 1:2000 - 
obszary dopuszczalnej działalnoņci inwe-
stycyjnej; 

b) załącznik nr 2 do uchwały, składający się 
z rysunków od nr 1 do 32 wykonanych 
na mapach ewidencyjnych w skali 1:5000 
- grunty przeznaczone do zalesienia; 

3) rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie 
rozpatrzenia uwag złoŊonych do projektu 
planu, stanowiące załącznik nr 3 do niniej-
szej uchwały; 

4) rozstrzygnięcia Rady Gminy o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nale-
Ŋą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, stanowiące załącznik nr 4 
do niniejszej uchwały. 

4. Stwierdza się, Ŋe niniejsza uchwała jest zgodna 
z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Huszlew” zatwierdzonym uchwałą nr 
XXX/125/2008 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 
18 grudnia 2008r. 

§ 2. 

1. W planie okreņla się: 

1) przeznaczenia terenów oraz linie rozgrani-
czające tereny o róŊnym przeznaczeniu lub 
róŊnych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 
zabytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w 
tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i 
wskaňniki intensywnoņci zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania te-
renów lub obiektów podlegających ochro-
nie, ustalonych na podstawie odrębnych 
przepisów, w tym terenów górniczych, a 
takŊe naraŊonych na niebezpieczeństwo 
powodzi oraz zagroŊonych osuwaniem się 
mas ziemnych; 
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8) szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoņci objętych planem 
miejscowym; 

9) szczególne warunki zagospodarowania te-
renów oraz ograniczenia w ich uŊytkowa-
niu, w tym zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej; 

11) sposób i termin tymczasowego zagospo-
darowania, urządzania i uŊytkowania tere-
nów; 

12) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala się opłatę, o której mowa w art..36 
ust. 4. 

2. Nie okreņla się, poniewaŊ nie występują w ob-
szarze planu: 

1) granic obszarów naraŊonych na niebezpie-
czeństwo powodzi oraz zagroŊonych osu-
waniem się mas ziemnych. 

§ 3. 

1. Rysunek planu odnosi ustalenia zawarte w 
niniejszej uchwale do obszarów objętych gra-
nicami planu miejscowego. 

2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu są obowiązującymi ustaleniami planu: 

1) granice obszarów objętych planem; 

2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym prze-
znaczeniu lub róŊnych zasadach zagospoda-
rowania oraz ich oznaczenia; 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) przeznaczenie terenów, okreņlone symbo-
lem literowym i cyfrowym; 

5) strefy ochrony konserwatorskiej; 

6) granice pasów izolujących tereny cmentar-
ne od innych terenów. 

3. Okreņla się na potrzeby planu miejscowego 
podział gminy Huszlew na jednostki plani-
styczne, oznaczone symbolami literowymi od 
A-T przed kaŊdym symbolem cyfrowo -
literowym przeznaczenia terenów, za wyjąt-
kiem terenów przeznaczonych do zalesienia. 
Tereny planowanych zalesień, oznaczone zo-
stały w kaŊdej jednostce planistycznej, kolej-
nymi cyframi umieszczonymi przed symbo-
lem ZL. 

Podział na jednostki planistyczne jest następu-
jący: 

A - Huszlew - rys. nr 1 - 6 

B - Ławy, Sewerynów, - rys. nr 7  

C - Zienie, Bachorza, - rys. nr 7 - 9 i 10 - 12 

D - Felin, - rys. nr 13 

E - Juniewicze, - rys. nr 14 

F - Liwki Szlacheckie, Liwki Włoņciańskie - rys. 
nr 15 

G - Krzywoņnity, - rys. nr 15, 16 

H - Władysławów, Makarówka, - rys. nr 17, 18 

J - Mostów, Nieznanki, Siliwonki - rys. nr 19 

K - Harachwosty, - rys. nr 20 

L - Dziadkowskie, Dziadkowskie Folwark, - rys. 
nr 21, 22 

M - Wygoda, - rys. nr 23 

N - ŉurawlówka, - rys. nr 24 

O - Kownaty, - rys. nr 25 

P - Kol. Krasna, Krasna - rys. nr 26 

S - Waņkowólka, - rys. nr 26  

T - Kopce - rys. nr 27, 28 

4. Oznaczenia graficzne wyszczególnione na ry-
sunkach w załączniku nr 2 do projektu uchwały 
- poza symbolami cyfrowymi i literowymi do-
tyczącymi terenów przeznaczonych do zalesie-
nia „ZL” - mają charakter informacyjny. 

§ 4. 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwa-
ły jest mowa o: 

1) planie - naleŊy przez to rozumieć ustalenia 
niniejszej uchwały stanowiącej akt prawa 
miejscowego, o ile z treņci przepisu nie 
wynika inaczej; 

2) rysunku planu - naleŊy przez to rozumieć 
rysunki planu sporządzone na mapach w 
skali 1:1000, 1:2000 i 1:5000, stanowiące 
załączniki do niniejszej uchwały; 

3) uchwale - naleŊy przez to rozumieć niniej-
szą uchwałę Rady Gminy w Huszlewie do-
tyczącą zagospodarowania obszaru w 
granicach okreņlonych w § 1, o ile z treņci 
przepisu nie wynika inaczej; 

4) ustawie - naleŊy przez to rozumieć przepi-
sy ustawy z dnia 27 marca 2003r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póňn. zm.), o 
ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

5) przepisach szczególnych i odrębnych - na-
leŊy przez to rozumieć przepisy ustaw 
wraz z aktami wykonawczymi oraz ograni-
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czenia w dysponowaniu terenu wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administra-
cyjnych; 

6) obszarze planu - naleŊy przez to rozumieć 
obszary objęte planem wyznaczone w 
granicach administracyjnych gminy i 
przedstawione na rysunku planu; 

7) terenie - naleŊy przez to rozumieć częņć 
obszaru planu wyznaczonego na rysunku 
planu liniami rozgraniczającymi, o okre-
ņlonym przeznaczeniu, oznaczoną symbo-
lem literowym i cyfrowym lub symbolem 
graficznym; 

8) linii zabudowy - naleŊy przez to rozumieć 
wyznaczoną dla terenu linię okreņlającą 
najmniejszą odległoņć nowo realizowa-
nych budynków od linii rozgraniczających 
terenu bądň krawędzi jezdni ulicy lub dro-
gi; 

9) linii rozgraniczającej - naleŊy przez to ro-
zumieć granice terenów przedstawione na 
rysunku planu linią ciągłą, dzielącą obszar 
planu na tereny o róŊnym przeznaczeniu 
lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 

10) liczbie kondygnacji - naleŊy przez to rozu-
mieć liczbę kondygnacji uŊytkowych nad-
ziemnych budynku; 

11) wysokoņć zabudowy - naleŊy przez to ro-
zumieć nieprzekraczalny wymiar pionowy 
budynku mierzony od poziomu terenu do 
górnej krawędzi ņciany zewnętrznej, 
gzymsu lub attyki, bądň jako wymiar liczo-
ny od poziomu terenu do najwyŊej poło-
Ŋonej kalenicy; 

12) przeznaczeniu podstawowym - naleŊy 
przez to rozumieć okreņlony w planie ro-
dzaj przeznaczenia, które powinno domi-
nować na danym terenie, wyznaczonym 
liniami rozgraniczającymi; 

13) przeznaczeniu uzupełniającym - naleŊy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niŊ podstawowe, które uzupełniają 
lub wzbogacają przeznaczenie podstawo-
we; 

14) przeznaczeniu dopuszczalnym - naleŊy 
przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia 
inne niŊ podstawowe, które moŊna reali-
zować jednoczeņnie lub zamiast funkcji 
podstawowych po spełnieniu warunków 
dopuszczających; 

15) zabytku - naleŊy przez to rozumieć nieru-
chomoņć lub rzecz ruchomą, ich częņci lub 
zespoły, będące dziełem człowieka lub 

związane z jego działalnoņcią i stanowiące 
ņwiadectwo minionej epoki bądň zdarze-
nia, których zachowanie leŊy w interesie 
społecznym ze względu na posiadaną war-
toņć historyczną, artystyczną lub naukową; 

16) zabytku archeologicznym - naleŊy przez to 
rozumieć zabytek nieruchomy, będący 
powierzchniową, podziemną lub podwod-
ną pozostałoņcią egzystencji i działalnoņci 
człowieka, złoŊoną z nawarstwień kultu-
rowych i znajdujących się w nich wytwo-
rów bądň ņladów albo zabytek ruchomy, 
będący tym wytworem; 

17) strefie ochrony zabytkowych układów ru-
ralistycznych – naleŊy przez to rozumieć 
zachowanie przestrzennych załoŊeń wiej-
skich zawierających zespoły budowlane, 
pojedyncze budynki i formy zaprojekto-
wanej zieleni, rozmieszczone w układzie 
historycznych podziałów własnoņciowych 
i funkcjonalnych, w tym sieci dróg; 

18) pomniku przyrody - naleŊy przez to rozu-
mieć formę ochrony przyrody odnoszącą 
się do obiektu lub zespołu obiektów, okre-
ņlona przepisami o ochronie przyrody; 

19) powierzchni terenu biologicznie czynnej - 
naleŊy przez to rozumieć grunt rodzimy 
pokryty roņlinnoņcią oraz wodą po-
wierzchniową na działce budowlanej a 
takŊe 50% sumy nawierzchni tarasów i 
stropodachów, urządzonych jako stałe 
trawniku lub kwietniki na podłoŊu zapew-
niającym ich naturalną wegetację, o po-
wierzchni nie mniejszej niŊ 10m2; 

20) zabudowie jednorodzinnej - naleŊy przez 
to rozumieć jeden budynek mieszkalny 
jednorodzinny lub ich zespół, wraz z prze-
znaczonymi dla potrzeb mieszkających w 
nich rodzin budynkami garaŊowymi i go-
spodarczymi; 

21) zabudowie zagrodowej - naleŊy przez to 
rozumieć budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze lub inwentarskie w rodzin-
nych gospodarstwach rolnych; 

22) usługach - naleŊy przez to rozumieć dzia-
łalnoņć prowadzoną w budynkach, czę-
ņciach budynków lub budowlach, której 
celem jest zaspokajanie potrzeb ludnoņci, 
a nie wytwarzanie bezpoņrednio metoda-
mi przemysłowymi dóbr materialnych np. 
usługi administracji, handlu, kultury, 
oņwiaty i.t.p; 

23) usługach nieuciąŊliwych - naleŊy przez to 
rozumieć usługi, których uciąŊliwoņć dla 
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ņrodowiska i zdrowia ludzi nie przekracza 
norm okreņlonych prawem i jest ograni-
czona do granic działki własnej a ponadto 
związanych z przedsięwzięciami nie wy-
magającymi sporządzenia raportu oddzia-
ływania na ņrodowisko na podstawie 
przepisów szczególnych; 

24) wskaňniku intensywnoņci zabudowy - na-
leŊy przez to rozumieć wartoņć stosunku 
sumy wszystkich powierzchni kondygnacji 
nadziemnych budynków istniejących i pro-
jektowanych lokalizowanych na danej 
działce budowlanej do powierzchni całko-
witej tej działki. 

2. W odniesieniu do innych okreņleń uŊytych w 
uchwale i nie ujętych w § 4, naleŊy stosować 
definicje zgodne z obowiązującymi przepisami 
i aktami prawnymi. 

Dział II 
Ustalenia ogólne planu 

Rozdział I 
Ustalenia w zakresie kształtowania przestrzeni 

Przeznaczenie terenu 

§ 5. 

1. Przedmiotem planu są ustalenia dotyczące 
terenów: 

1) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
MN; 

2) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 
usługowej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem MN/U; 

3) zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM; 

4) zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych i zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RM/MN; 

5) zabudowy zagrodowej w gospodarstwach 
rolnych i zabudowy usługowej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem RM/U; 

6) usług, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem U; 

7) sportu i rekreacji, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem US; 

8) usług oraz obiektów i urządzeń obsługi 
komunikacji samochodowej, oznaczonych 
na rysunku planu symbolem U/KS; 

9) obsługi produkcji w gospodarstwach rol-
nych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem RU; 

10) obsługi produkcji w gospodarstwach rol-
nych z dopuszczeniem zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem RU/MN; 

11) usług, produkcji, składów i magazynów, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
U/P; 

12) obiektów i urządzeń produkcji, składów i 
magazynów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem P; 

13) obiektów i urządzeń produkcji, składów i 
magazynów, z dopuszczeniem zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem P/MN; 

14) powierzchniowej eksploatacji surowców 
naturalnych, oznaczonych na rysunku pla-
nu symbolem PG; 

15) urządzonej zieleni publicznej, parku 
podworskiego, grodziska zabytkowego, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
ZP; 

16) cmentarzy, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem ZC; 

17) zieleni nieurządzonej, oznaczonej symbo-
lem na rysunku planu ZN; 

18) rolniczych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem R; 

19) lasów i zalesień, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem ZL; 

20) wód powierzchniowych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem WS; 

21) obiektów i urządzeń infrastruktury wodo-
ciągowej, oznaczonej na rysunku planu 
symbolem W; 

22) obiektów i urządzeń infrastruktury kanali-
zacyjnej, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem K; 

23) obiektów i urządzeń infrastruktury teleko-
munikacyjnej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem T; 

24) obiektów i urządzeń infrastruktury elektro-
energetycznej, oznaczonych na rysunku 
planu symbolem E; 

25) urządzeń infrastruktury gazu, oznaczonych 
na rysunku planu (informacyjnie) symbo-
lem G; 
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26) dróg publicznych, oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem KD; 

w tym: 

a. drogi ekspresowej (Nr 19) klasy S; 

b. dróg lokalnych i dojazdowych - klasy 
KDL, KDD; 

27) ciągów pieszo-jezdnych, oznaczonych na 
rysunku planu symbolem KDX. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala 
się przeznaczenie podstawowe, przeznaczenie 
uzupełniające lub przeznaczenie dopuszczalne 
oraz warunki jego dopuszczenia. 

3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w 
całoņci wykorzystane na cele zgodne z ich pod-
stawowym przeznaczeniem lub uzupełniająco 
na cele przeznaczenia podstawowego i do-
puszczalnego na zasadach ustalonych w dal-
szych przepisach planu. 

Ochrona i kształtowanie ładu przestrzennego 

§ 6. 

1. Ustala się następujące ogólne zasady kształto-
wania ładu przestrzennego: 

1) zachowanie istniejącej zabudowy zagrodo-
wej, mieszkaniowej jednorodzinnej i usłu-
gowej w granicach terenów i poza terenami 
wyznaczonymi na ten cel. Budynki w istnie-
jących siedliskach mogą być remontowane, 
odbudowywane, rozbudowywane lub prze-
budowywane. 

2) wprowadzenie zakazu zabudowy obiektów 
budowlanych na obszarach uŊytków rol-
nych, oznaczonych w planie symbolem „R” 
(poza obszarami dopuszczalnej działalnoņci 
inwestycyjnej ustalonymi w rysunkach od 
nr 1 - nr 28 załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały). 

Plan ustala moŊliwoņć: 

a) lokalizacji obiektów gospodarstw specjali-
stycznych produkcji rolnej oraz związanych 
z przetwórstwem rolno-spoŊywczym (np. 
ferm hodowlanych, przechowalni owoców i 
warzyw itp.) na obszarach uŊytków rolnych, 
pod warunkiem spełnienia wymogów dot. 
ochrony ņrodowiska i innych przepisów 
szczególnych; 

b) lokalizacji płyt gnojowych oraz zbiorników 
na gnojowicę o pojemnoņci do 200m3, pod 
warunkiem spełnienia wymogów dot. 
ochrony ņrodowiska, odległoņci od dróg 
publicznych i innych przepisów szczegól-
nych. 

3) lokalizacji usług nieuciąŊliwych na terenach, 
dla których przeznaczeniem podstawowym jest 
zabudowa mieszkaniowa; 

4) lokalizacji budynków w granicy z działką są-
siednią z zachowaniem przepisów odrębnych; 

5) zapewnienie zagospodarowania terenów usłu-
gowych w sposób umoŊliwiający korzystania z 
przestrzeni i obiektów ogólnodostępnych przez 
osoby niepełnosprawne; 

6) stosowanie ogrodzeń aŊurowych usytuowa-
nych w liniach rozgraniczających dróg i ulic; 

7) lokalizowanie nowych budynków w liniach 
zabudowy, zgodnie z rysunkiem planu za wy-
jątkiem stacji transformatorowych. 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie gaba-
rytów obiektów: 

1) maksymalną wysokoņć zabudowy; 

2) ustaloną i dopuszczalną geometrię dachów; 

3) maksymalną wielkoņć i warunki realizacji 
usług; 

4) maksymalną wielkoņć zabudowy gospodar-
czej i garaŊy. 

3. Ustala się zasady w zakresie zagospodarowa-
nia terenu: 

1) maksymalną powierzchnię zabudowy i 
utwardzenia; 

2) minimalną powierzchnię biologicznie czyn-
ną. 

4. Ustala się szczegółowe zasady i warunki po-
działu w zakresie zagospodarowania terenu: 

1) minimalne powierzchnie działek; 

2) minimalne szerokoņci frontu wydzielanych 
działek. 

Rozdział II 
Ochrona środowiska, przyrody  

i krajobrazu kulturowego 

§ 7. 

1. W zakresie ochrony ņrodowiska ustala się: 

1) ochronę dolin rzecznych Złotek Krzywuli i 
Piszczki jako korytarzy ekologicznych po-
przez: 

a) pozostawienie dolin rzecznych jako tere-
nów otwartych tj. wyłączenia ich z zabu-
dowy i nie przegradzania; 

b) utrzymanie w dolinach trwałych uŊytków 
zielonych; 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20699 – Poz. 2988 
 

c) zaniechanie pogłębiania rowów meliora-
cyjnych i odbudowanie urządzeń piętrzą-
cych wodę na rowach w dolinach rzecz-
nych; 

d) obsadzanie brzegów cieków wodnych i 
większych rowów roņlinnoņcią krzewia-
stą; 

2) ochronę wód powierzchniowych i podziem-
nych poprzez: 

a) wyposaŊenie obszarów zwartej zabudo-
wy w systemy wodno-kanalizacyjne z 
odprowadzeniem ņcieków do oczyszczal-
ni; 

b) nie odprowadzanie nieoczyszczonych 
ņcieków do wód powierzchniowych lub 
gruntu; 

c) ograniczenie do niezbędnego minimum 
stosowania chemicznych ņrodków 
ochrony roņlin na obszarach dolin i obni-
Ŋeń terenu; 

d) likwidację dzikich wysypisk ņmieci; 

e) realizację płyt obornikowych i zbiorników 
na gnojowicę w gospodarstwach prowa-
dzących chów zwierząt; 

f) gromadzenie odpadów stałych na pose-
sjach, odbiór i usuwanie ich zgodnie z 
systemem oczyszczania przyjętym w go-
spodarce komunalnej gminy; 

3) zakaz realizacji nowych obiektów budowla-
nych w odległoņci mniejszej niŊ 3,0m od ko-
rony rowów melioracyjnych i w odległoņci 
mniejszej niŊ 20.0m od linii brzegowej cie-
ków wodnych a ogrodzeń w odległoņci 
mniejszej niŊ 3,0m od korony rowów melio-
racyjnych i linii brzegowej cieków wodnych; 

4) zakaz wprowadzania pyłów lub gazów do 
atmosfery - w iloņciach przekraczających 
dopuszczalne normy ustalone w przepisach 
szczególnych; 

5) zakaz emisji hałasów przekraczających nor-
my, ustalone w przepisach szczególnych; 

6) ochronę drzew uznanych za pomniki przy-
rody, zgodnie z przepisami szczególnymi: 

a) lipy drobnolistnej w parku dworskim w 
Huszlewie; 

b) 2 ņwierków pospolitych w parku dwor-
skim w Bachorzy; 

c) sosny pospolitej w oddz. 406 Leņnictwa 
Huszlew; 

d) wiąz szypułkowy w Kownatach, przy 
drodze powiatowej; 

e) lipy drobnolistnej i ņwierka w parku 
dworskim w Bachorzy. 

7) ochrona pomników przyrody oŊywionej po-
lega na zakazie wycinania, niszczenia, 
uszkadzania drzew, rycia napisów lub zna-
ków. W promieniu 15m od pomnika przyro-
dy zabronione jest zanieczyszczanie terenu, 
wzniecania ognia oraz wznoszenie jakich-
kolwiek obiektów budowlanych; 

8) ochronę pomnika przyrody nieoŊywionej ja-
kim jest głaz narzutowy granitowy przy dro-
dze powiatowej Huszlew - Kownaty; 

9) ochrona pomnika przyrody nieoŊywionej 
polega na zakazie niszczenia głazu, rycia 
napisów, usuwania pokrywających go po-
rostów, mchów i innych roņlin; zabrania się 
wzniecania ognia w pobliŊu głazu, podko-
pywania go, przesuwania i zakopywania. 

2. Ochrona elementów krajobrazu kulturowego 
jak parki podworskie, układy ruralistyczne, 
cmentarze, zabytki - została zawarta w rozdzia-
le III, § 8. 

Rozdział III 
Ochrona dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 8. 

1. W zakresie ochrony dóbr kultury i zabytków 
ustala się: 

1) ochronę obiektów zabytkowych wpisanych 
do rejestru zabytków: 

a) zespół koņcioła parafialnego p.w. ņw. An-
toniego Padewskiego w Huszlewie, wł. 
parafia rz.-kat. w Huszlewie, nr rej.          
A- 186, obejmujący: 

- koņciół mur., 1859 -1867 

- dzwonnica mur., ok. 1860 

- brama wraz z kaplicą i ogrodzeniem, 
1860 

- plebania drewn., k. XIX w. 

- drzewostan w granicach ogrodzenia 
koņcioła. 

b) koņciół parafialny p.w. Zwiastowania 
NMP w Makarówce wraz z otaczającym 
drzewosta - nem, wł. parafia rz-kat. w 
Makarówce. 

Powstał w 1701r. jako cerkiew unicka, nr 
rejestru A - 215. 
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c) koņciół murowany rzymskokatolicki p.w. 
Matki Boskiej Anielskiej w Mostowie 
wraz z otaczającym drzewostanem. 

Powstał w 1937r., nr rej. A- 277. 

d) zespół dworski w Huszlewie z XVIII/XIX 
w. wł. prywatna, nr rej. A-87/235, obej-
mujący: 

- dwór mur., 1 ćw. XIX w., restaur. 1958 
- 1960, 

- budynek przydworski mur., 1865 

- chlewnia mur., 1915 

- magazyn mur., 1883 

- oranŊeria mur., 1862 

- mur ogrodzeniowy, 1964 

- park krajobrazowy, XVIII w. i XIX w. 

e) zespół dworsko - parkowy w Bachorzy, 
wł. prywatna, nr rej. A - 124, obejmujący: 

- dwór mur. z XIX w. 

- park krajobrazowy ze stawami, aleja-
mi oraz drogą dojazdową ok. poł. XIX 
w. 

f) dwór drewniany z 1 poł. XIX w. w Kow-
natach, wł. prywatna, nr rej. A-118-1342 
ZałoŊenie dworsko - ogrodowe obejmuje 
dwór z 1 poł. XIX w. oraz park. 

g) dwór mur. z XIX/XX w Dziadkowskich, 
wł. prywatna, nr rej. A-38 z 2002r. 

h) grodzisko wczesnoņredniowieczne z X-
XII w. w Huszlewie, wł. Urząd Gminy w 
Huszlewie, nr rejestru A-95/751. 

2. Obiekty zabytkowe wymienione w p. 1 zostały 
oznaczone na planie jako leŊące w strefie „A” 
ochrony konserwatorskiej. 

3. Wszelkie działania inwestycyjne podejmowane 
w strefie „A” ochrony konserwatorskiej po-
winny być poddane specjalnym rygorom zmie-
rzającym do odrestaurowania historycznego 
układu zespołu. 

Są to warunki okreņlające m. in.: 

1) zachowanie rozplanowania ulic i placów, hi-
storycznych linii zabudowy oraz jej wysoko-
ņci i rozplanowania; odtworzenie dawnych 
ciągów komunikacyjnych; 

2) zachowanie historycznych podziałów parce-
lacyjnych; 

3) zachowanie proporcji wysokoņci zabudowy, 
dostosowanie nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji urbanistycznej w zakre-

sie sytuacji, skali, bryły, podziałów architek-
tonicznych, proporcji powierzchni murów i 
otworów, podziału i nachylenia połaci da-
chowych, nawiązanie do lokalnej tradycji 
architektonicznej i materiałowej; 

4) nawiązanie do historycznego programu 
mieszkalno-usługowego. 

4. Działania inwestycyjne zlokalizowane w strefie 
„A” ochrony konserwatorskiej wymagają 
uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

5. Obiekty znajdujące się w ewidencji Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków: 

1) w miejscowoņci Bachorza: 

- młyn mur. mechaniczny, obecnie tar-
tak, 1935r. (w zesp. dworsko - parko-
wym) 

- posesja nr 20; 

2) w miejscowoņci Dziadkowskie: 

- kaplica drewn. p.w. œw. Dominika, 
1909r., 

- kapliczka mur. 2 poł. XIX w., 

- krzyŊ metalowy na kamiennym postu-
mencie z 1912r. (Czertezy) 

- cmentarz węgierski, pocz. XX w. 

- zespół folwarczny: wł. Skarb Państwa, 
w skład którego wchodzą: szeņciorak 
mur.k, XIX w. oņmiorak mur., k. XIX w. 
(częņciowo rozebrany), czworak drewn., 
XIX/XX w., obora mur., (prywatna), poł. 
XIX w., spichlerz mur., (prywatny), poł. 
XIX w., stodoła mur., (prywatna - spa-
lona) pocz. XX w., stajnia mur., (pry-
watna - częņciowo rozebrana), pocz. XX 
w., spichlerz drewn., (prywatny), pocz. 
XX w., 

- dawny dwór (kuchnia dworska), dom 
drewn., nr 5, k. XIX w., 

- domy drewniane nr: 5, 7, 14, 32, 47, 
48,56, 

- stodoła drewn., nr 12,; 

3) w miejscowoņci Harachwosty: 

- układ ruralistyczny wsi 

- kapliczka mur., 1 poł. XX w. 

- zagroda nr 9 (dom drewn., 1910r., sto-
doła drewn., 1905r., spichlerz drewn., 
1928r.), 
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- zagroda nr 10 (dom drewn., 1905r., 
stodoła drewn., pocz. XX w.), 

- domy drewniane: nr: 3, 6, 11, 12, 20, 21, 
23 (dom drewn. z obórką); 

4) w miejscowoņci Huszlew: 

- układ ruralistyczny wsi 

- zespół koņcioła par. p.w.ņw. Antoniego 
Padewskiego: wikariat, 1930r., brama 
cmentarna, ok. 1860r., 

- kapliczka mur., 1915r., 

- cmentarz parafialny, poł. XIX w., 

- cmentarz epidemiczny, 

- zespół folwarczny: figura Matki Boskiej, 
k. XIX w., czworak I, mur., k. XIX w., 
czworak II, mur., k. XIX w., młyn mur., 
k. XIX w., stajnia mur., 1915r., stodoła 
mur.-drewn, 1910r., 

- zagroda nr 14 (obora drewn., k. XIX w., 
stodoła drewn., k. XIX w.) 

- zagroda nr 24 (dom drewn., 2 poł. XIX 
w., obora drewn., k. XIX w.) 

- obora ze spichlerzem, nr 23, k. XIX w., 

- obora nr 23, pocz. XX w., 

- domy drewniane nr: 4, 11, 24, 47, 50, 
53, 60, 62, 64, 65, 67, 73; 

5) w miejscowoņci Juniewicze 

- kapliczka słupowa (naprzeciw domu nr 
5), 1923r., 

- młyn mur., nr 13, pocz. XX w., 

- spichlerz drewn., nr 18, 

- stodoła drewn. nr 25, 

- domy drewniane nr: 4, 9, 23 i 39 a; 

6) w miejscowoņci Kopce: 

- układ ruralistyczny wsi 

- kaplica p.w. MB Częstochowskiej, k.XIX 
w., 

- pozostałoņci parku dworskiego, XIX w., 

- kuňnia nr 16, pocz. XX w., 

- zagroda nr 13 (dom drewn. i obora 
drewn., pocz. XX w.), 

- zagroda nr 30 (dom drewn., obora 
drewn., spichlerz drewn., pocz. XX w.), 

- domy drewniane nr: 14, 15, 21, 24, 25, 
31; 

7) w miejscowoņci Kownaty: 

- krzyŊ przydroŊny nr posesji 29/1, 1915r., 

- spichlerze drewniane na posesjach nr 6 
i 29/1, 

- domy drewniane nr: 7, 8, 27, 42, 43; 

8) w miejscowoņci Krasna: 

- dwór drewn. i pozostałoņci parku, po-
sesja nr 31, 

- zagroda, Kol. Krasna, wł. Jasiński Piotr 
(dom drewn., stodoła drewn.) 

- obora drewn., nr 8, 

- domy drewniane nr: 4, 18, 23, 25; 

9) w miejscowoņci Krzywoņnity: 

- układ ruralistyczny wsi, 

- cmentarz epidemiczny, 

- zagroda nr 10 (dom drewn., obora 
drewn.), 

- zagroda nr 17 (dom drewn., stodoła 
drewn.), 

- stodoła drewn., nr 8, 

- domy drewniane nr: 7 (d.szkoła), 9, 16, 
18, 19, 20, 30; 

10) w miejscowoņci Liwki Szlacheckie 

- kapliczka przydroŊna z figurą ņw. Jana 
Niepomucena mur., 

- mogiła zbiorowa, 

- mogiła powstańców 1863 - 1864r. 

- spichlerz drewn., (ob. dom mieszkalny 
J. Tymoszuk), 

- stodoła drewn., nr 4, 

- domy drewniane nr: 13, 28, 32, 33; 

11) w miejscowoņci Liwki Włoņciańskie 

- zagroda nr 24 (dom drewn., spichlerz 
drewn.), 

- spichlerz drewn., (R. Borysiuk) 

- spichlerz drewn., nr 20, 

- dom drewn., nr 4; 

12) w miejscowoņci Ławy: 

- zagroda nr 14 (dom drewn., obórka 
drewn.), 

- dom mur., nr 5, 

- domy drewniane nr 9 i 11; 
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13) w miejscowoņci Makarówka: 

- otoczenie koņcioła parafialnego, 

- cmentarz parafialny, 1932r., 

- zagroda nr 21 (spichlerz drewn.., stodo-
ła drewn.), 

- spichlerz drewn., (J. Gasiuk), 

- spichlerz drewn., nr 32 i 91, 

- domy drewniane nr: 13, 14, 42, 96, 104, 
112, 114 i B. Giez; 

14) w miejscowoņci Mostów: 

- układ ruralistyczny wsi, 

- plebania przy koņciele parafialnym p.w. 
Matki Boskiej Anielskiej, pocz. XX w., 

- otoczenie koņcioła parafialnego, 

- cmentarz parafialny, pocz. XIX w., 

- 2 zagrody (Krawce) - domy drewniane, 
spichlerze drewn. (wł. St. Ołdachowski i 
J.Semaniuk), 

- dom mur., nr 36, 

- domy drewniane nr: 22, 23, 25, 26, 32 i 
H. ŉek; 

15) w miejscowoņci Nieznanki: 

- zagroda, nr 11 (dom drewn., obora 
drewn., stodoła drewn.); 

16) w miejscowoņci Sewerynów: 

- zagroda nr 3 (dom mur., obora mur.), 

- dom drewn., nr 2; 

17) w miejscowoņci Siliwonki: 

- kapliczka mur., 1915r., 

- dom drewn., nr 5; 

18) w miejscowoņci Waņkowólka: 

- kapliczka przydroŊna mur. pocz. XX w., 

- domy drewniane nr: 8, 15, 21 i E. Saina; 

19) w miejscowoņci Wygoda: 

- zagroda nr 8 (stodoła drewn., spichlerz 
drewn.); 

20) w miejscowoņci Zienie: . -d.szkoła drewn., 
1. 20-te XX w. 

- kapliczka mur., l. 30-te XX w., 

- zagroda nr 18 (dom drewn., spichlerz 
drewn.), 

- dom mur.., nr 24, 

- spichlerz drewn., nr 22, 

- domy drewniane, nr: 15, 18, 21, 23, 27, 
28 ; 

21) w miejscowoņci ŉurawlówka: 

- zagroda, wł. B. Saina (dom drewn., 
obora drewn.), 

- spichlerz drewn., nr 16, 

- domy, mur. nr 17 i 23, 

- domy drewniane nr: 5, 8, 10, 28, 29. 

6. Obiekty wymienione w ust. 4 znajdują się w 
strefie „B” ochrony konserwatorskiej. 

7. W strefach „B” ochrony konserwatorskiej usta-
la się: 

1) obowiązek zachowania historycznego ukła-
du przestrzennego zabudowy, układów zie-
leni oraz struktury budowli i detalu architek-
tonicznego w przypadku robót budowla-
nych; 

2) obowiązek zachowania i utrwalenia histo-
rycznego ukształtowania terenu (stawy, na-
sypu itp.); 

3) w przypadku wystąpienia modernizacji na-
powietrznych linii energetycznych lub tele-
komunikacyjnych, nakaz ich przebudowy na 
kablowe podziemne. 

8. W obrębie zaznaczonych na rysunkach planu 
strefach zabytkowych układów ruralistycznych 
plan ustala: 

1) zakaz wznoszenia obiektów kubaturowych o 
wysokoņci powyŊej 9,0m; 

2) obowiązek projektowania nowych elemen-
tów zabudowy w dostosowaniu do otocze-
nia i krajobrazu; 

3) zakaz projektowania dachów płaskich; nakaz 
dostosowania geometrii dachów noworeali-
zowanych do obiektów istniejących ujętych 
w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. 

9. Obszary stanowisk archeologicznych, oznaczo-
nych na planie symbolami „OW”. 

1) w obszarach stanowisk archeologicznych 
plan ustala: 

a) wszelka działalnoņć inwestycyjna zgod-
nie z przepisami odrębnymi powinna być 
poprzedzona badaniami archeologicz-
nymi; 

b) roboty budowlane lub ziemne naruszają-
ce strukturę gruntu muszą być prowa-
dzone zgodnie z przepisami odrębnymi; 
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2) w przypadku odkrycia przedmiotu, co do 
którego istnieje przypuszczenie, iŊ jest on 
zabytkiem archeologicznym, naleŊy 
wstrzymać wszelkie roboty mogące uszko-
dzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabez-
pieczyć odkryty przedmiot i oznakować 
miejsce jego znalezienia oraz niezwłocznie 
powiadomić właņciwe słuŊby ochrony za-
bytków zgodnie z przepisami odrębnymi. 

Rozdział IV 
Wymagania wynikające z potrzeb  

kształtowanie przestrzeni publicznej 

§ 9. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Huszlew, zatwier-
dzone uchwałą nr XXX/125/2008 Rady Gminy w 
Huszlewie z dnia 18 grudnia 2008r. - nie okreņla 
zasad w zakresie kształtowania przestrzeni pu-
blicznych. 

Rozdział V 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu 

§ 10. 

1. W zakresie sytuowania zabudowy na działce 
plan ustala: 

1) linię zabudowy zgodnie z rysunkiem planu i 
ustaleniami szczegółowymi dla poszczegól-
nych terenów; 

2) usytuowanie budynków bezpoņrednio przy 
granicy działki - jedynie na zasadach okre-
ņlonych w przepisach odrębnych; 

3) wyklucza się sytuowanie wolnostojącej za-
budowy usługowej w odległoņci mniejszej 
niŊ okreņlonych w przepisach odrębnych; 

4) wyklucza się sytuowanie obiektów budow-
lanych w odległoņci mniejszej niŊ 20,0m od 
linii brzegowej cieków wodnych i 3,0 m od 
korony rowów melioracyjnych. 

2. W zakresie parametrów wysokoņciowych za-
budowy plan ustala: 

1) maksymalna iloņć kondygnacji zabudowy 
mieszkaniowej - 2 kondygnacje nadziemne, 
drugą kondygnację moŊe stanowić podda-
sze uŊytkowe; 

2) maksymalna wysokoņć budynków zabudo-
wy mieszkaniowej - 9,0m; 

3) maksymalna iloņć kondygnacji zabudowy 
mieszkaniowej z wbudowanymi usługami - 
2 kondygnacje nadziemne a maksymalna 
wysokoņć tych budynków - 11,0m; 

4) wysokoņć wolnostojących garaŊy, budyn-
ków gospodarczych i budynków usługo-
wych - 1 kondygnacja uŊytkowa, nie wyŊej 
jednak niŊ 7,0m do kalenicy. 

3. W zakresie geometrii dachów i kolorystyki po-
kryć dachowych plan ustala: 

1) dachy obiektów budowlanych naleŊy pro-
jektować jako dwu lub wielospadowych o 
równym kącie nachylenia odpowiadających 
sobie połaci dachowych w zakresie 25o - 
45o; 

2) pokrycie dachowe budynków powinno być 
wykonane z materiałów jednorodnych kolo-
rystycznie dla wszystkich budynków zlokali-
zowanych na poszczególnych działkach bu-
dowlanych, kolorystyka pokrycia dachowe-
go neutralna, wpisująca się w krajobraz - 
preferowana kolorystyka to czerwień, kolor 
naturalnej cegły, grafit; 

3) zakaz stosowania kolorów pokryć dacho-
wych, które prowadzą do nadmiernej eks-
pozycji budynku w otaczającym go krajo-
brazie jak jaskrawe odcienie koloru niebie-
skiego, zielonego, fioletu, pomarańczowe-
go; 

4) zakaz róŊnicowania kolorystyki dachu na 
jednym budynku. 

4. W zakresie powierzchni zabudowy i biologicz-
nie czynnej plan ustala: 

1) maksymalna powierzchnia zabudowy i 
utwardzenia terenu - do 45% - dla zabudo-
wy mieszkaniowej; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy i 
utwardzenia terenu - do 60% - dla zabudo-
wy mieszkaniowej z usługami; 

3) minimalna powierzchnia terenu biologicznie 
czynna - 40% dla zabudowy zagrodowej i 
50% dla zabudowy jednorodzinnej lub dla 
zabudowy jednorodzinnej i usługowej. 

Rozdział VI 
Zasady modernizacji, rozbudowy 

i budowy systemu komunikacji 

§ 11. 

1. Ustala się podstawową sieć komunikacji dro-
gowej, którą stanowią tereny dróg publicz-
nych, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i 
oznaczone symbolami: 

1) drogi krajowe: 

- KDK – istniejąca droga krajowa nr 19 
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- KDS – projektowana droga krajowa nr 19 
- klasy „S” 

2) drogi powiatowe istniejące oznaczone na 
rysunku planu symbolem „KDL” 

- KDL nr 2191(nowy. nr 2024W) - od drogi 
powiatowej nr 2130 do drogi powiatowej 
2318, klasy „L” 

- KDL nr 2317 (n. nr 2033W) - Prochenki - 
Mostów - Huszlew, klasy „L” 

- KDL nr 2318 (n. nr 2034W) - Międzyrzec 
Podlaski - Huszlew - Łuzki, klasy „L” 

- KDL nr 2319 (n. nr 2035W) - Kopce - Ju-
niewicze - Huszlew, klasy „L” 

- KDL nr 2322 (n. nr 2037W) - Huszlew - 
Wygnanki, klasy „L” 

- KDL nr 2323 (n. nr 2038W) - Nieznanki - 
Dziadkowskie, klasy „L” 

- KDL nr 2324 (n. nr 2039W) - Rogoňnica - 
Kownaty, klasy „L” 

- KDL nr 2391 (n. nr 2040W) - Chotycze - 
Jeziory - Ławy - Zienie, klasy „L” 

- KDL nr 2392 (n. nr 2041W) - Waņkowólka 
- ŉurawlówka - Wygoda, klasy „L” 

3) drogi gminne istniejące klasy „L” i „D” - lo-
kalne i dojazdowe oraz ciągi pieszo-jezdne 
oznaczone na rysunku planu symbolami 
KDL, KDD i KDX. 

2. Dla terenów dróg publicznych ustala się nastę-
pujące zasady i standardy zagospodarowania: 

1) dla projektowanej drogi krajowej nr 19 klasy 
„S” - przyjęto szerokoņć w liniach rozgrani-
czających - 70m i nieprzekraczalną linię za-
budowy dla nowych inwestycji w odległoņci 
40m od krawędzi jezdni, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

2) dla dróg powiatowych klasy „L” plan 
przyjmuje istniejącą szerokoņć w liniach 
rozgraniczających, która wynosi 12m w te-
renach zabudowanych i 15,0m poza tere-
nami zabudowy, a nieprzekraczalna linia za-
budowy dla nowych inwestycji - 8,0m na te-
renach zabudowy i 20,0m poza terenami 
zabudowy od zewnętrznej krawędzi jezdni; 

3) dla dróg gminnych klasy „L” i „D” naj-
mniejsza szerokoņć w liniach rozgraniczają-
cych wynosi odpowiednio 12,0m i 10,0m na 
terenach zabudowy i 15,0m poza terenami 
zabudowy a nieprzekraczalna linia zabudo-
wy dla nowych inwestycji - 6,0m na tere-
nach zabudowy i 15,0m poza terenami za-
budowy od zewnętrznej krawędzi jezdni. 

§ 12. 

Dla terenów przeznaczonych na realizację ciągów 
pieszo-jezdnych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolem KDX, ustala się następujące zasady i 
standardy zagospodarowania: 

1) minimalną szerokoņć w liniach rozgraniczają-
cych - 5,0m, 

2) minimalna linia zabudowy od linii rozgranicza-
jącej - 5,0m. 

§ 13. 

Plan ustala moŊliwoņć realizacji ņcieŊek rowero-
wych w istniejących pasach drogowych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami odrębnymi. 

§ 14. 

1. Ustala się na terenach zabudowy mieszkanio-
wej i usługowej następujące minimalne 
wskaňniki miejsc postojowych dla samocho-
dów osobowych: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej 

- 2 m.p. na 1 budynek mieszkalny; 

2) obiekt handlowy, sklep, punkt usługowy 

- 25 m.p. na 1000m2 powierzchni uŊytkowej; 

3) obiekt biurowy - 20 m.p. na 1000m2 po-
wierzchni uŊytkowej; 

4) szkoła, internat - 12 - 15 m.p. na 100 za-
trudnionych; 

5) biblioteka, dom kultury, koņciół - 25 m.p. 
na 100 uŊytkowników jednoczeņnie; 

6) poczta - 2 m.p. na 1000 mieszkańców; 

7) hotel, pensjonat, usługi agroturystyczne - 
3 m.p. na 10 łóŊek; 

8) obiekt produkcyjny, magazynowy - 35 na 
100 zatrudnionych; 

9) przychodnia zdrowia - 15 m.p. na 1000m2 
powierzchni uŊytkowej; 

10) stacja paliw - 10 m.p. na 1 obiekt; 

11) stacja obsługi samochodów - 4 - 7 m.p. na 
1 stanowisko naprawcze; 

12) miejsca obsługi podróŊnych - 40 m.p. na 
1000m2 powierzchni uŊytkowej. 

2. Stanowiska postojowe dla samochodów oso-
bowych, naleŊy realizować wraz z budową, 
przebudową, rozbudową lub nadbudową albo 
zmianą funkcji obiektów budowlanych. 

3. Plan ustala moŊliwoņć realizacji parkingów 
ogólnodostępnych w pasach drogowych na te-
renach dróg oznaczonych symbolami: KDL, 
KDD na warunkach okreņlonych w przepisach 
odrębnych. 
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Rozdział VII 
Zasady modernizacji, rozbudowy  

i budowy systemu infrastruktury technicznej 

§ 15. 

1. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia 
terenów w infrastrukturę techniczną: 

1) W zakresie zaopatrzenia w wodę: 

a) utrzymanie istniejącego uzbrojenia tere-
nu w infrastrukturę techniczną oraz jej 
modernizację, rozbudowę i przebudowę; 

b) zaopatrzenie w wodę dla celów komu-
nalnych, technologicznych i przeciwpo-
Ŋarowych - z istniejących sieci wodocią-
gowych, zaopatrywanych ze stacji uzdat-
niania wody w Huszlewie i Międzyrzeca 
Podl.; 

c) na terenach nie uzbrojonych, ustala się 
czerpanie wody z ujęć indywidualnych, 
na zasadach ustalonych w przepisach 
szczególnych. 

2) W zakresie odprowadzania ņcieków bytowo-
gospodarczych: 

a) docelowo wykonanie kanalizacji sanitar-
nej z odprowadzeniem ņcieków do pro-
jektowanej oczyszczalni w Huszlewie; 

b) obowiązek podłączenia wszystkich nieru-
chomoņci do sieci kanalizacyjnej, po jej 
zrealizowaniu; do czasu realizacji sieci 
kanalizacyjnej, ustala się gromadzenie 
ņcieków w szczelnych zbiornikach bez-
odpływowych, okresowo opróŊnianych. 
Na działkach o powierzchni większej niŊ 
3000 m2, dopuszcza się przydomowe, lo-
kalne oczyszczalnie ņcieków; 

c) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 
ņcieków do wód powierzchniowych lub 
do gruntu oraz utrzymywanie otwartych 
kanałów ņciekowych. 

3) W zakresie odprowadzania wód opado-
wych: 

a) odprowadzanie wód opadowych po-
wierzchniowe lub do bezodpływowych 
zbiorników otwartych lokalizowanych w 
granicach działki do której inwestor ma 
tytuł prawny; 

b) nie dopuszcza się zrzutu wód opadowych 
do systemów odprowadzania ņcieków 
lub nawierzchni komunikacyjnych; 

c) nie dopuszcza się zanieczyszczania wód 
opadowych związkami mineralnymi, or-
ganicznymi i ropopochodnymi. 

4) W zakresie zaopatrzenia w gaz: 

a) nie przewiduje się obecnie zaopatrzenia 
gminy w gaz ziemny, ze względu na brak 
sieci ņredniego ciņnienia; w rejonie wsi 
Władysławów, Makarówka, Kownaty, 
Kol. Krasna, Krasna i Waņkowólka prze-
biega gazociąg tranzytowy wysokiego ci-
ņnienia; 

b) strefę ochronną istniejącego gazociągu 
dla nowych inwestycji regulują przepisy 
szczególne w tym zakresie. 

5) W zakresie zaopatrzenia w energię cieplną: 

a) zaopatrzenie w energię cieplną z indywi-
dualnych lokalnych ňródeł ciepła; 

b) zaleca się w kotłowniach wolnostojących 
lub wbudowanych stosowanie technolo-
gii i paliw ekologicznych nieuciąŊliwych 
dla otoczenia. 

6) W zakresie zaopatrzenia w energię elek-
tryczną: 

a) zaopatrzenie w energię elektryczną z 
układu istniejącej sieci elektroenerge-
tycznej napowietrznej ņredniego napięcia 
15kV po jej rozbudowie i przebudowie, w 
oparciu o istniejące i planowane stacje 
transformatorowe, zgodnie z koncepcją 
zasilania Zakładu Energetycznego; 

b) rysunek planu wskazuje przebieg istnie-
jących linii napowietrznych ņredniego 
napięcia 15 kV; rozbudowa i przebudowę 
tych sieci oraz budowa nowych urządzeń 
elektroenergetycznych winna być pro-
wadzona w uzgodnieniu i na warunkach 
właņciwego Zakładu Energetycznego z 
uwzględnieniem przepisów odrębnych; 

c) dla nowych obiektów budowlanych usta-
la się zachowanie minimalnej odległoņci 
6,0m od skrajnego przewodu linii SN 
15kV i 20m od skrajnego przewodu linii 
WN 110kV. 

7) W zakresie obsługi telekomunikacyjnej: 

a) ustala się pełne zaspokojenie zapotrze-
bowania na łącza telefoniczne z istnieją-
cej centrali telefonicznej TP S.A. lub innej 
naleŊącej do alternatywnego operatora; 

b) ustala się przebudowę i rozbudowę sieci 
telekomunikacyjnej oraz kablowe roz-
prowadzenie linii abonenckich. 

8) W zakresie gospodarki opadami: 

a) gospodarka odpadami - koniecznoņć se-
lekcji i gromadzenia odpadów i nieczy-
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stoņci stałych na działkach lub w zespo-
łach działek w urządzeniach przystoso-
wanych do ich gromadzenia oraz ich od-
biór i usuwanie na wysypisko zgodnie z 
przepisami odrębnymi; 

b) odpady związane z funkcjonowaniem 
usług i produkcji podlegają utylizacji 
przez odpowiednie specjalistyczne jed-
nostki. 

2. Do istniejących magistralnych sieci energe-
tycznych i gazowych ustala się zasadę utrzy-
mania istniejących tras przebiegu sieci do-
puszczając ich przełoŊenie lub zamianę na pod-
ziemne na warunkach okreņlonych przez ope-
ratora tych sieci oraz właņcicieli dróg lub tere-
nów przyległych, zgodnie z przepisami odręb-
nymi. 

3. Zakaz fundamentowania wszelkich obiektów 
na funkcjonujących urządzeniach podziem-
nych. 

Rozdział VIII 
Tymczasowe zagospodarowanie,  

urządzanie i użytkowanie terenów 

§ 16. 

1. Do czasu zabudowy i zagospodarowania po-
szczególnych terenów zgodnie z okreņlonym w 
planie przeznaczeniem i zasadami zagospoda-
rowania, moŊna je tymczasowo uŊytkować w 
sposób dotychczasowy - jednak bez prawa 
utrwalania ich przeznaczenia, zasad zagospo-
darowania i zabudowy niezgodnych z planem. 

2. Plan nie dopuszcza innego niŊ jest w nim okre-
ņlone, tymczasowego zagospodarowania, 
urządzania i uŊytkowania terenów, za wyjąt-
kiem tymczasowego wykorzystywania terenów 
do produkcji rolnej, ogrodniczej, sadowniczej 
lub zagospodarowania w formie terenów zie-
leni. 

Dział III 
Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych  

jednostek planistycznych  

(załącznik nr 1 do niniejszej uchwały) 

Rozdział I 
Huszlew 

§ 17. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku Nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolami: A1 RM, A2 RM, 
A3 RM, A8 RM, A9 RM, A11 RM, A17 RM, A18 
RM, A19 RM o łącznej powierzchni - 34,06 ha, 
ustala się przeznaczenie podstawowe - zabu-
dowa zagrodowa z niezbędnymi obiektami to-
warzyszącymi związanymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych; 

2) budynki mieszkalne jednorodzinne. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 
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c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Tereny oznaczone symbolami A1 RM, A2 RM, 
A3 RM znajdują się w strefie zabytkowych 
układów ruralistycznych i obowiązują na tych 
terenach ustalenia zawarte w § 8, ust. 7. 

6. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL oraz drogi gminne lokalne i do-
jazdowe kl. KDL i KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek zagrodowych z 
usługami, zawarte są w § 14 niniejszej uchwa-
ły. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 18. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolami: A7 MN, A10MN 
A14 MN, A15 MN, A23 MN o łącznej po-
wierzchni 5,12 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna z niezbędną infrastrukturą techniczną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane; 

2) usługi, które nie powodują Ŋadnej uciąŊli-
woņci w emisji substancji i energii oraz nie 
będące przedsięwzięciami dla których ra-
port oddziaływania przedsięwzięcia na ņro-
dowisko moŊe być lub jest wymagany na 
podstawie przepisów odrębnych; 

3) zieleń urządzoną. 

3. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1 obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa mieszkaniowa jedno-
rodzinna, usługowa i gospodarcza moŊe 

podlegać rozbudowie, przebudowie, nad-
budowie z zachowaniem przeznaczenia 
podstawowego i uzupełniającego wymie-
nionego w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - mieszkaniowa jednoro-
dzinna wolnostojąca; 

b) wysokoņć zabudowy - max. 9,0m (do 2 
kondygnacji nadziemnych) nad poziom 
terenu do najwyŊej połoŊonego punktu 
dachu; 

c) wysokoņć zabudowy usługowej, gospo-
darczej - max. 7,0m (1 kondygnacja z 
poddaszem uŊytkowym); 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, go-
spodarczych (w tym garaŊy) pod warun-
kiem, gdy szerokoņć działki jest mniejsza od 
20,0m z zachowaniem przepisów odręb-
nych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej: 

a) minimalna powierzchnia działki zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej wol-
nostojącej - 800m2: 

b) minimalna powierzch. działki zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej bliňniaczej 
500m2; 

c) odpowiednio szerokoņć frontu działek 
wymienionych w lit, a i b - 20,0 i 14,0m; 

d) wielkoņć działek zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej z usługami na tere-
nach MN - zaleŊy od programu inwesty-
cyjnego maksymalnie do 1500m2; 

e) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki mieszkaniowej jednorodzinnej - 
40%; 

b) działki mieszkaniowej jednorodzinnej z 
usługami - 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 60% dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej; 
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b) 40% dla zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej z usługami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL oraz drogi gminne lokalne i do-
jazdowe kl. KDL i KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek mieszkanio-
wych jednorodzinnych z usługami, zawarte są 
w § 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 19. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolami A4U, A5U/MN, 
A6U, A24U, A27U o łącznej powierzchni - 
3,08ha, ustala się przeznaczenie podstawowe - 
zabudowę usługową: usługi administracji, 
handlu, poņrednictwa finansowego, kultury, 
oņwiaty i zdrowia. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenach oznaczonych symbolami A5U/MN, 
A6U dopuszcza się funkcję mieszkaniową uza-
sadnioną obsługą funkcji podstawowej. 

4. Teren oznaczony symbolem A6U - zespół ko-
ņcioła parafialnego p.w. ņw. Antoniego Padew-
skiego objęty jest ņcisłą ochroną konserwator-
ską (strefa „A”) i dla tego terenu obowiązują 
ustalenia zawarte w § 8, ust. 1,2 i 3. 

5. Tereny oznaczone symbolami A4U i A5U/MN - 
znajdują się w strefie „B” ochrony konserwa-
torskiej i na tych terenach obowiązują ustale-
nia zawarte w § 8, ust. 4, 5 i 6. 

6. Na terenach oznaczonych symbolami A4U, 
A5U/MN, A24U, A27U, obowiązują następujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 

nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej - 2 kondy-
gnacje z dachem płaskim a 2½ kondygnacji 
z dachem dwu lub wielospadowym; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 80%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 20%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 1 do niniejszej uchwały. 

7. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL i droga gminna dojazdowa kl. 
KDD (dla terenu A27U); wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek usługowych, 
zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 20. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolami A12RU/MN, 
A13RU/MN, A22RU o łącznej powierzchni - 
1,66ha, ustala się przeznaczenie podstawowe - 
obsługa produkcji w gospodarstwach rolnych z 
dopuszczeniem budownictwa mieszkaniowego 
jednorodzinnego. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenach oznaczonych symbolami 
A12RU/MN, A13RU/MN dopuszcza się w istnie-
jących obiektach funkcję mieszkaniową a na te-
renie A22RU moŊliwoņć zmiany funkcji obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych - na funk-
cję mieszkaniową. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 
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1) istniejąca zabudowa moŊe podlegać rozbu-
dowie, przebudowie z zachowaniem przepi-
sów szczególnych; 

2) wysokoņć maksymalna zabudowy - 2 kon-
dygnacje nadziemne; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 60%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 1 do niniejszej uchwały. 

5. Teren oznaczony na rysunku nr 1 symbolem 
A22RU leŊy w strefie ņcisłej ochrony konserwa-
torskiej (strefa „A” i dla tego terenu obowiązu-
ją ustalenia zawarte w § 8, ust. 1,2 i 3. 

6. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL i drogi gminne lokalne i dojaz-
dowe KDL i KDD. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 21. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolem A16W o po-
wierzchni - 0.45 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - teren istniejących obiektów i 
urządzeń ujęcia wody. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

a) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych i socjalnych; 

b) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki potrzeb lokalnych; 

c) zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem w ust. 1, 
obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa moŊe podlegać rozbu-
dowie, przebudowie z zachowaniem przepi-
sów szczególnych; 

2) wysokoņć maksymalna zabudowy - 2 kon-
dygnacje nadziemne; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 60%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1 zapewniają drogi gminne dojazdowe 
kl. KDD. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 22. 

1. Dla terenu istniejącego cmentarza oznaczone-
go na rysunku do niniejszej uchwały symbo-
lem A20ZC o powierzchni 1,88ha, ustala się 
przeznaczenie podstawowe - teren istniejącego 
cmentarza parafialnego czynnego. 

2. Nakaz utrzymania strefy ochrony sanitarnej, 
wynoszącej 50m od istniejących i planowanych 
linii rozgraniczających cmentarza, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

3. Zakaz rozbudowy lub przebudowy w strefie 
istniejących budynków mieszkalnych lub go-
spodarczych. 

4. Teren istniejącego cmentarza znajduje się w 
strefie „B” ochrony konserwatorskiej i dla tego 
terenu obowiązują ustalenia zawarte w § 8, ust. 
4, 5 i 6. 

5. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1, zapewnia droga powiatowa lokalna kl. 
KDL. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 23. 

1. Dla terenu zabytkowego zespołu dworskiego 
oraz zbiornika wodnego, oznaczonego na ry-
sunku nr 1 niniejszej uchwały symbolem 
A21ZP oraz A26WS o łącznej powierzchni 
17,10ha ustala się przeznaczenie podstawowe - 
zabytkowy zespół dworski. 

2. Zabytkowy zespół dworski wraz ze zbiornikiem 
wodnym znajduje się w strefie ņcisłej ochrony 
konserwatorskiej i na tym terenie obowiązują 
ustalenia zawarte w § 8, ust. 1, 2 i 3. 

3. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1, zapewniają droga powiatowa lokalna 
kl. KDL i droga gminna klasy KDL. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 
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§ 24. 

1. Dla terenu istniejących obiektów i urządzeń 
produkcji, składów i magazynów, oznaczonego 
na rysunku Nr 1 niniejszej uchwały symbolem 
A25P o powierzchni 3,0ha, ustala się przezna-
czenie podstawowe: teren obiektów i urządzeń 
produkcji, składów i magazynów. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych lub ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) komunikacja wewnętrzna, urządzenia bu-
dowlane, urządzenia infrastruktury tech-
nicznej i ochrony ņrodowiska dla potrzeb 
działki lub potrzeb lokalnych; 

3) zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem w ust. 1, 
obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa moŊe podlegać rozbu-
dowie, przebudowie z zachowaniem przepi-
sów szczególnych; 

2) wysokoņć maksymalna zabudowy - 2 kon-
dygnacje nadziemne; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 80%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 20%; 

5) kształt dachów - dachy płaskie, dachy dwu-
spadowe lub wielospadowe 20o - 45o; 

6) linie zabudowy wg ustaleń na rysunku nr 1 
do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1 zapewnia droga powiatowa lokalna kl. 
KDL; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych, zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 25. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 do 
niniejszej uchwały symbolem A30KS o po-
wierzchni 0,29ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: obiekt i urządzenia komunikacji 
samochodowej. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) urządzenia infrastruktury technicznej dla po-
trzeb parkingu; 

2) zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

§ 26. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 do 
niniejszej uchwały symbolem A29P/MN o po-
wierzchni 0,83ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: teren obiektów i urządzeń pro-
dukcji, składów i magazynów z dopuszczeniem 
budownictwa mieszkaniowego. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych lub ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) komunikacja wewnętrzna, urządzenia bu-
dowlane, urządzenia infrastruktury tech-
nicznej i ochrony ņrodowiska dla potrzeb 
działki lub potrzeb lokalnych; 

3) zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się 
budowę budynku mieszkalnego jednorodzin-
nego. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem w ust. 1, 
obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) wysokoņć maksymalna zabudowy - 2 kon-
dygnacje nadziemne; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 80%; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 20%; 

4) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

5) linie zabudowy wg ustaleń na rysunku nr 2 
do niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1 zapewnia droga powiatowa lokalna kl. 
KDL i droga gminna dojazdowa kl. KDD; 
wskaňniki programowe miejsc postojowych, 
zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 27. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 2 do 
niniejszej uchwały symbolem A 28 K o po-
wierzchni 0,26ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: teren obiektów i urządzeń infra-
struktury kanalizacyjnej oraz telefonii komór-
kowej. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych i ochrony ņro-
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dowiska dla potrzeb działki lub potrzeb lo-
kalnych; 

2) garaŊe i budynki gospodarcze, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem w ust. 1, 
obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) wysokoņć maksymalna zabudowy - 2 kon-
dygnacje nadziemne; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy i 
utwardzona na działce - do 85%; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 15%; 

4) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 2 do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1 zapewnia droga gminna dojazdowa 
kl. KDD; wskaňniki programowe miejsc posto-
jowych, zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 28. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach nr 3, 4 
i 5 do niniejszej uchwały symbolami: A31 PG, 
A32 PG, A33 PG o łącznej powierzchni - 7,13 
ha, ustala się przeznaczenie podstawowe - te-
reny powierzchniowej eksploatacji kruszyw na-
turalnych. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych i ochrony ņro-
dowiska; 

2) zieleń izolacyjna. 

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) wysokoņć obiektów budowlanych - max. 4,5 
(1 kondygnacja); 

2) kąt nachylenia połaci dachowych obiektów 
budowlanych - 20o - 45o; 

3) nieprzekraczalne linie eksploatacji kruszyw 
naturalnych zgodnie z rysunkami nr 3, 4 i 5 
do niniejszej uchwały; nakaz obsadzenia 
szpalerami drzew pasów terenu pomiędzy 
terenem eksploatacji kruszywa a linią roz-
graniczającą terenu. 

4) dla terenu A31 PG - nakaz zabezpieczenia 
słupów linii energetycznej 110kV poprzez 

zachowanie w promieniu min. 15,0m terenu 
wolnego od eksploatacji kruszywa - do ist-
niejących słupów energetycznych. 

4. Nakaz rekultywacji terenów wyeksploatowa-
nych na funkcję stawów i zbiorników wodnych 
lub terenów leņnych. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi gminne kl. KDL 
i kl. KDD; wskaňniki miejsc postojowych wg 
§ 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 29. 

1. Dla istniejącego terenu oznaczonego na rysun-
ku nr 6 do niniejszej uchwały symbolem 
A34 KS o powierzchni 0,38 ha, ustala się prze-
znaczenie podstawowe: istniejący obiekt i 
urządzenia komunikacji samochodowej (stacja 
paliw). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki; 

2) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) moŊliwoņć rozbudowy i przebudowy istnie-
jącego obiektu z zachowaniem przeznacze-
nia podstawowego; 

2) maksymalna wysokoņć zabudowy – 1½ 
kondygnacji (w tym poddasze uŊytkowe); 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i 
utwardzenia na działce - do 80%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na - co najmniej 20%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 6 do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1 zapewniają droga powiatowa lokalna 
kl. KDL i droga gminna kl. KDL; wskaňniki pro-
gramowe miejsc postojowych, zawarte są w 
§ 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 
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§ 30. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 1, 2 i 3 map geodezyjnych w skali 
1:5000 obrębu miejscowoņci Huszlew (załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały), ustala się prze-
znaczenie podstawowe - tereny zalesień. 

2. Następujące tereny o łącznej powierzchni 
37,20ha w miejscowoņci Huszlew, przeznacza 
się do zalesienia: 

01 ZL - pow. 3,80ha, 

02 ZL - pow. 2,20ha, 

03 ZL - pow. 2,60ha, 

04 ZL - pow. 1,00ha, 

05 ZL - pow. 2,90ha, 

06 ZL - pow. 1,00ha, 

07 ZL - pow. 1,20ha, 

08 ZL - pow. 1,45ha, 

09 ZL - pow. 8,30ha, 

10 ZL - pow. 3,30ha, 

11 ZL - pow. 2,40ha, 

12 ZL - pow. 3,20ha, 

13 ZL - pow. 0,30ha, 

14 ZL - pow. 4,50ha. 

Rozdział II 
Ławy, Sewerynów 

§ 31. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 7 do 
niniejszej uchwały symbolami: B1 RM, B2 RM, 
B3 RM, B4 RM, B5 RM, B6 RM, B9 RM, B10 RM 
o łącznej powierzchni - 21,17ha, ustala się 
przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa z niezbędnymi obiektami towarzyszący-
mi związanymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 

moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych; 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt nachylenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 
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7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 7 do niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe kl. 
KDL; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych dot. działek zagrodowych z usługami, 
zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 32. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 7 do 
niniejszej uchwały symbolem B 7 U o po-
wierzchni 0,14ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - istniejące usługi kultury (ņwietli-
ca). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenie o symbolu B7U, obowiązują nastę-
pujące warunki zabudowy i zagospodarowania 
terenu: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej – 1½ kon-
dygnacji z dachem dwu lub wielospado-
wym; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 80%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 20%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 7 do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe kl. 
KDL; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych, zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 33. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 7 do 
niniejszej uchwały symbolem B8 ZL o po-
wierzchni 0,58 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - teren pod zalesienie. 

§ 34. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach nr 8 i 9 
do niniejszej uchwały symbolami: B11 PG, B12 
PG, B13 PG, B14 PG o łącznej powierzchni 
13,73ha, ustala się przeznaczenie podstawowe 
- tereny powierzchniowej eksploatacji kruszyw 
naturalny (kredy). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych i ochrony ņro-
dowiska; 

2) zieleń izolacyjna. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) wysokoņć obiektów budowlanych - max. 4,5 
(1 kondygnacja); 

2) kąt nachylenia połaci dachowych obiektów 
budowlanych - 20o - 45o; 

3) nieprzekraczalne linie eksploatacji kredy 
zgodnie z rysunkami nr 8 i 9 do niniejszej 
uchwały; nakaz obsadzenia szpalerami 
drzew pasów terenu pomiędzy terenem 
eksploatacji kredy a linią rozgraniczającą te-
renu. 

4. Nakaz rekultywacji terenów wyeksploatowa-
nych na funkcję stawów i zbiorników wodnych 
lub terenów leņnych. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi gminne kl. KDL 
i kl. KDD; wskaňniki miejsc postojowych wg 
§ 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 35. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 4 i 5 map geodezyjnych w skali 
1:5000, obrębów miejscowoņci Ławy i Sewery-
nów (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały), 
ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny 
zalesień. 
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2. Następujące tereny o łącznej powierzchni 

45,95ha w miejscowoņciach Ławy i Sewery-
nów, przeznacza się do zalesienia: 

01 ZL - pow. 3,60ha, 

02 ZL - pow. 1,65ha, 

03 ZL - pow. 25,60ha, 

04 ZL - pow. 1,89ha, 

05 ZL - pow. 1,26ha, 

06 ZL - pow. 3,00ha, 

07 ZL - pow. 3,15ha, 

08 ZL - pow. 0,80ha 

09 ZL - pow. 0,50ha, 

10 ZL - pow. 4,50ha. 

Rozdział III 
Zienie, Bachorza 

§ 36. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 7 do 
niniejszej uchwały symbolami: C2 RM, C3RM, 
C4 RM, C5 RM, C6 RM, C7 RM, C8 RM, C9 RM, 
C10 RM, C11 RM o łącznej powierzchni - 25,74 
ha, ustala się przeznaczenie podstawowe - za-
budowa zagrodowa z niezbędnymi obiektami 
towarzyszącymi związanymi z gospodarką rol-
ną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych; 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry pro-
jektowanych działek zabudowy zagro-
dowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 7 do niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe kl. 
KDL; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych dot. działek zagrodowych z usługami, 
zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 
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§ 37. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 7 do 
niniejszej uchwały symbolem C 1 RM/U o po-
wierzchni 0,75ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - teren zabudowy zagrodowej z 
dopuszczeniem lokalizacji usług nieuciąŊli-
wych. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenie o symbolu C 1RM/U, obowiązują 
następujące warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej – 1½ kon-
dygnacji z dachem dwu lub wielospado-
wym; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 80%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 20%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 7 do niniejszej uchwały; 

7) teren oraz budynek d. szkoły znajduje się w 
strefie „B” ochrony konserwatorskiej i na 
tym terenie obowiązują ustalenia zawarte w 
§ 8, ust. 4,5 i 6. 

4. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe kl. KDL; 
wskaňniki programowe miejsc postojowych 
dot. działek zagrodowych z usługami, zawarte 
są w § 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

 

 

§ 38. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 7 do 
niniejszej uchwały symbolem C12 ZP o po-
wierzchni 9,80 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: teren zespołu dworsko - parko-
wego z poł. XIX w. 

2. Teren zespołu dworsko - parkowego w skład 
którego wchodzą: dwór murowany z poł. XIX 
w. oraz park krajobrazowy ze stawami, alejami 
i drogą dojazdową - znajduje się w strefie ņci-
słej ochrony konserwatorskiej (strefa „A”). 

3. Dla obiektów i terenów znajdujących się w 
ņcisłej strefie konserwatorskiej obowiązują 
ustalenia zawarte w § 8, ust. 1, 2 i 3 niniejszej 
uchwały. 

§ 39. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach nr 7, 
10, 11 i 12 niniejszej uchwały symbolami: C13 
PG, C14 PG, C15 PG, C16 PG, C17 PG, C18 PG, 
C19 PG o łącznej powierzchni 18,90ha, ustala 
się przeznaczenie podstawowe - tereny po-
wierzchniowej eksploatacji kruszyw natural-
nych (piasku i Ŋwiru oraz kredy i torfu). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych i ochrony ņro-
dowiska; 

2) zieleń izolacyjna. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) wysokoņć obiektów budowlanych - max. 
4,5m (1 kondygnacja); 

2) kąt nachylenia połaci dachowych obiektów 
budowlanych - 20o - 45o; 

3) nieprzekraczalne linie eksploatacji kruszyw 
naturalnych zgodnie z rysunkami nr 7, 10, 
11 i 12 do niniejszej uchwały. 

4) nakaz obsadzania szpalerami drzew i krze-
wów pasów terenu pomiędzy terenem eks-
ploatacji kruszywa a linią rozgraniczającą te-
ren; 

5) nakaz rekultywacji terenów wyeksploato-
wanych wymienionych w ust. 1 na funkcję 
stawów i zbiorników wodnych lub funkcję 
terenów leņnych. 

4. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe 
kl. KDL i drogi gminne kl. KDL i KDD; wskaňnik 
miejsc postojowych wg § 14 do niniejszej 
uchwały. 
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5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 40. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 6 i 7 map geodezyjnych w skali 
1:5000 obrębów miejscowoņci Zienie i Bacho-
rza (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) o 
łącznej powierzchni 16,81 ha, ustala się prze-
znaczenie podstawowe: tereny do zalesienia. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 1,40ha, 

02 ZL - pow. 1,42ha, 

03 ZL - pow. 4,00ha, 

04 ZL - pow. 0,70ha, , 

05 ZL - pow. 0,45ha 

06 ZL - pow. 0,84ha, 

07 ZL - pow. 2,00ha, 

08 ZL - pow. 3,60ha, 

09 ZL - pow. 2,40ha. 

Rozdział IV 
Felin 

§ 41. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 13 do 
niniejszej uchwały symbolami: D1 RM, D2 RM, 
D3 RM o łącznej powierzchni 7,76ha, ustala się 
przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa z niezbędnymi obiektami towarzyszący-
mi związanymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych; 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 13 do niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi gminne lokalne 
i dojazdowe kl. KDL i KDD; wskaňniki progra-
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mowe miejsc postojowych dot. działek zagro-
dowych z usługami, zawarte są w § 14 niniej-
szej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 42. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunku Nr 8 mapy geodezyjnej w skali 1:5000 
obrębu miejscowoņci Felin (załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały) o łącznej powierzchni 
3,25ha, ustala się przeznaczenie podstawowe: 
tereny do zalesienia. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 28,85ha 

02 ZL - pow. 0,40ha. 

Rozdział V 
Juniewicze 

§ 43. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 14 do 
niniejszej uchwały symbolami: E1 RM, E2 RM, 
E3 RM, E4 RM, E5 RM, E6 RM, E7 RM, E8 RM o 
łącznej powierzchni 20,07ha, ustala się prze-
znaczenie podstawowe - zabudowa zagrodowa 
z niezbędnymi obiektami towarzyszącymi zwią-
zanymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50% dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30% dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 14 do niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL i drogi gminne lokalne kl. KDL i 
dojazdowe KDD; wskaňniki programowe miejsc 
postojowych dot. działek zagrodowych z usłu-
gami, zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 
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§ 44. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunku nr 9 mapy geodezyjnej w skali 1:5000 
obrębu miejscowoņci Juniewicze (załącznik nr 
2 do niniejszej uchwały) o łącznej powierzchni 
11,94 ha, ustala się przeznaczenie podstawo-
we: tereny do zalesienia. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 2,25ha,  

04 ZL - pow. 3,00ha, 

02 ZL - pow. 3,60ha, 

05 ZL - pow. 1,69ha. 

03 ZL - pow. 2,40ha, 

Rozdział VI 
Liwki Szlacheckie i Liwki Włościańskie 

§ 45. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku Nr 15 do 
niniejszej uchwały symbolami: F1 RM, F2 RM, 
F3 RM, F4 RM, F5 RM, F6 RM, F7 RM, F8 RM, 
F9 RM, F10 RM, F11 RM, F 12 RM o łącznej 
powierzchni 31,60ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - zabudowa zagrodowa z nie-
zbędnymi obiektami towarzyszącymi związa-
nymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 

1) obiekty o funkcji usługowo - które nie po-
wodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w emisji sub-
stancji i energii oraz nie będące przedsię-
wzięciami dla których raport oddziaływania 
przedsięwzięcia na ņrodowisko moŊe być 
lub jest wymagany na podstawie przepisów 
odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 15 do niniejszej uchwały; 

8) na terenie oznaczonym symbolem F9 RM 
(działki o nr geod. 140, 143/1 i 145) znajduje 
się mogiła powstańców z lat 1863 - 1864 i 
do tego terenu obowiązują ustalenia zawar-
te w § 8, ust. 8 niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL i drogi gminne lokalne dojazdo-
we kl. KDL i KDD; wskaňniki programowe 
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miejsc postojowych dot. działek zagrodowych z 
usługami, zawarte są w § 14 niniejszej uchwa-
ły. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 46. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 15 do 
niniejszej uchwały symbolami: F13 U, F 14 U o 
łącznej powierzchni 1,11ha, ustala się przezna-
czenie podstawowe - istniejąca zabudowa 
usługowa: usługi kultury i oņwiaty. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenach wymienionych w ust. 1 dopuszcza 
się funkcję mieszkaniową uzasadnioną obsługą 
funkcji podstawowej. 

4. Warunki zabudowy i zagospodarowania tere-
nu: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej - 2 kondy-
gnacje z dachem płaskim a 1½ kondygnacji 
z dachem dwu lub wielospadowym; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 60%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 30o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 15 do niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL; wskaňniki programowe miejsc 
postojowych dot. działek usługowych, zawarte 
są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 47. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 15 do 
niniejszej uchwały symbolem F 15 WS o po-
wierzchni 0,50ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - istniejący teren wód powierzch-
niowych. 

§ 48. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 10 i 11 map geodezyjnych w skali 
1:5000 obrębów miejscowoņci Liwki Szlachec-
kie i Liwki Włoņciańskie (załącznik nr 2 do      
niniejszej uchwały) o łącznej powierzchni 
33,54ha, ustala się przeznaczenie podstawowe: 
tereny do zalesienia. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 4,60ha, 

02 ZL - pow. 2,96ha, 

03 ZL - pow. 7,80ha, 

04 ZL - pow. 6,00ha, 

05 ZL - pow. 6,36ha, 

06 ZL - pow. 2,70ha, 

07 ZL - pow. 3,12ha. 

Rozdział VII 
Krzywośnity 

§ 49. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunkach Nr 15 i 
Nr 16 do niniejszej uchwały symbolami: G1 
RM, G2 RM, G3 RM, G4 RM, G5 RM, G6 RM, 
G7 RM, G8 RM, G9 RM, G10RM, G13 RM, G14 
RM, G15 RM, G16 RM, F17 RM o łącznej po-
wierzchni - 30,0 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - zabudowa zagrodowa z nie-
zbędnymi obiektami towarzyszącymi związa-
nymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 
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3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunkach nr 15 i nr 16 do niniejszej 
uchwały; 

8) tereny oznaczone symbolami G4 RM, G5 
RM, G6 RM, G7 RM, G8 RM - leŊą w strefie 
zabytkowych układów ruralistycznych i na 
tych terenach obowiązują dodatkowe usta-
lenia zawarte w § 8, ust. 7. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL i drogi gminne lokalne dojazdo-
we kl. KDL i KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek zagrodowych z 
usługami, zawarte są w § 14 niniejszej uchwa-
ły. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 50. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 15 do 
niniejszej uchwały symbolami: G 11U, G 12 U 
o łącznej powierzchni 1,30ha, ustala się prze-
znaczenie podstawowe - istniejące usługi kul-
tury i handlu. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem G11U do-
puszcza się funkcję mieszkaniową uzasadnioną 
obsługą funkcji podstawowej. 

4. Obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenów: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 
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2) wysokoņć zabudowy usługowej - 2 kondy-
gnacje z dachem płaskim a 1½ kondygnacji 
z dachem dwu lub wielospadowym; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 60%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 30o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunkach nr 15 i 16 do niniejszej uchwa-
ły. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL; wskaňniki programowe miejsc 
postojowych dot. działek usługowych, zawarte 
są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 51. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 15 do 
niniejszej uchwały symbolem G 18 WS o po-
wierzchni 0,40 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - istniejący teren wód powierzch-
niowych. 

§ 52. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 12 i 13 map geodezyjnych w skali 
1:5000 obrębów miejscowoņci Krzywoņnity (za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały) o łącznej 
powierzchni 23,67 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: tereny do zalesienia. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 2,44 ha, 

02 ZL - pow. 0,45 ha, 

03 ZL - pow. 2,05 ha, 

04 ZL - pow. 1,14 ha, 

05 ZL - pow. 1,45 ha, 

06 ZL - pow. 2,60 ha, 

 07 ZL - pow. 8,64 ha, 

08 ZL - pow. 4,90 ha. 

Rozdział VIII 
Władysławów 

§ 53. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 1 do 
niniejszej uchwały symbolami: H1 RM, H2 RM 

o łącznej powierzchni - 14,34 ha, ustala się 
przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa z niezbędnymi obiektami towarzyszący-
mi związanymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 
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a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 17 do niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL; wskaňniki programowe miejsc 
postojowych dot. działek usługowych, zawarte 
są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 54. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunku nr 16 mapy geodezyjnej w skali 1:5000 
obrębu miejscowoņci Władysławów (załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały) o łącznej po-
wierzchni 12,70 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: tereny do zalesienia. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 6,90ha, 

02 ZL - pow. 5,80ha. 

Rozdział IX 
Makarówka 

§ 55. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 18 do 
niniejszej uchwały symbolami: H3 RM, H4 RM, 
H5 RM, H8 RM, H9 RM, H10 RM, H12 RM, H13 
RM, H14 RM, H15 RM, H16 RM, H17 RM o łącz-
nej powierzchni - 40,60ha, ustala się przezna-
czenie podstawowe - zabudowa zagrodowa z 
niezbędnymi obiektami towarzyszącymi zwią-
zanymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 
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c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 18 do niniejszej uchwały; 

8) częņć terenów H3 RM i H5 RM (otoczenie 
koņcioła parafialnego - działki o nr geod. 
408 i 472) znajduje się w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej i na tych terenach obowią-
zują ustalenia zawarte w § 8, ust. 4,5 i 6. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL i drogi gminne lokalne dojazdo-
we kl. KDL i KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek zagrodowych z 
usługami, zawarte są w § 14 niniejszej uchwa-
ły. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 56. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku Nr 18 do 
niniejszej uchwały symbolami: H6 U, H7 U, 
H11 U, H18 RU o łącznej powierzchni 1,68 ha, 
ustala się przeznaczenie podstawowe - istnie-
jące usługi kultury(H6U, H11U) oņwiaty (H7U) i 
obsługi rolnictwa (18RU). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenie H7U dopuszcza się zamianę funkcji 
oņwiatowych na inne funkcje usługowe lub 
mieszkaniową. 

4. Obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenów dla terenów ozna-
czonych symbolami: H7U, H11U: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej - 2 kondy-
gnacje z dachem płaskim i 1½  kondygnacji 
z dachem dwu lub wielospadowym; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 60%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 30o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku Nr 18 do niniejszej uchwały; 

7) teren o symbolu H6U (koņciół parafialny) - 
objęty jest ņcisłą ochroną konserwatorską 
(strefa „A”) i na tym terenie obowiązują 
ustalenie zawarte w § 8, ust. 1,2, i 3. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL oraz drogi gminne i dojazdowe kl. 
KDL, KDD; wskaňniki programowe miejsc po-
stojowych dot. działek usługowych, zawarte są 
w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 57. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 18 do 
niniejszej uchwały symbolem H19 ZC o po-
wierzchni 0,52ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: istniejący cmentarz parafialny. 

2. Teren cmentarza parafialnego zaliczony jest do 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej i na tym 
terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 8, 
ust. 4,5 i 6 niniejszej uchwały. 

3. Wokół cmentarza parafialnego obowiązuje 
strefa ochrony sanitarnej wynosząca 50,0 m od 
linii rozgraniczającej cmentarza, bez prawa za-
budowy zgodnie z przepisami odrębnymi w 
tym zakresie. 
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§ 58. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 14 i 15 map geodezyjnych w skali 
1:5000 obrębów miejscowoņci Makarówka (za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały) o łącznej 
powierzchni 20,65 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: tereny do zalesienia. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 1,44ha, 

02 ZL - pow. 3,20ha, 

03 ZL - pow. 2,60ha, 

04 ZL - pow. 2,82ha, 

05 ZL - pow. 2,94ha, 

06 ZL - pow. 7,65ha. 

Rozdział X 
Mostów, Nieznanki, Siliwonki 

§ 59. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 19 do 
niniejszej uchwały symbolami: J1 RM, J2 RM, 
J4 RM, J5 RM, J6 RM, J9 RM, J12 RM, J13 RM 
J14 RM J16 RM, J17 RM, J18 RM, J19 RM, J20 
RM, J21 RM, J22 RM, J23 RM, J24 RM, J25 RM 
o łącznej powierzchni - 40,80ha, ustala się 
przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa z niezbędnymi obiektami towarzyszący-
mi związanymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 

wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50% dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30% dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 19 do niniejszej uchwały; 

8) teren oznaczony symbolem J5 RM znajduje 
się w strefie zabytkowych układów rurali-
stycznych, natomiast teren istniejącej drogi 
krajowej nr 19 przed koņciołem parafialnym 
- w strefie widokowej zaznaczonej na rysun-
ku planu; na tych terenach obowiązują usta-
lenia zawarte w § 8, ust. 7. 
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5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-

nych w ust. 1 zapewniają: istniejąca droga kra-
jowa Nr 19 oznaczona symbolem KDK - kl. GP, 
drogi powiatowe lokalne kl. KDL oraz drogi 
gminne lokalne i dojazdowe kl. KDL i KDD; 
wskaňniki programowe miejsc postojowych 
dot. działek usługowych, zawarte są w § 14 ni-
niejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 60. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 19 do 
niniejszej uchwały symbolami: J3U, J7U, J8U, 
J10RM/U, J11U o łącznej powierzchni 4,70ha, 
ustala się przeznaczenie podstawowe - zabu-
dowa usługowa: istniejące usługi handlu (J3U, 
J8U, J10RM/U), oņwiaty (J7U) i kultury (J11U). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenie J10RM/U dopuszcza się funkcję 
mieszkaniową. 

4. Na terenach oznaczonych symbolami: J3U, 
J7U, J8U, J10RM/U obowiązują następujące 
warunki zabudowy i zagospodarowania: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej - 2 kondy-
gnacje z dachem płaskim i 1½ kondygnacji z 
dachem dwu lub wielospadowym; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 60%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 30o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 19 do niniejszej uchwały; 

 

7) teren oznaczony symbolem J11U (koņciół 
parafialny) znajduje się w strefie ņcisłej 
ochrony konserwatorskiej (strefa „A”) i 
obowiązują w tym zakresie ustalenia zawar-
te w § 8, ust. 1, 2 i 3. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają: istniejąca droga kra-
jowa Nr 19 oznaczona symbolem KDGP - 
kl. GP, drogi powiatowe lokalne kl. KDL oraz 
drogi gminne lokalne i dojazdowe kl. KDL i 
KDD; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych dot. działek usługowych, zawarte są w 
§ 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 61. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 19 do 
niniejszej uchwały symbolem J15 ZC o po-
wierzchni 1,26ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: istniejący cmentarz parafialny. 

2. Teren cmentarza parafialnego zaliczony jest do 
strefy „B” ochrony konserwatorskiej i na tym 
terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 8, 
ust. 4, 5 i 6 niniejszej uchwały. 

3. Wokół cmentarza parafialnego obowiązuje 
strefa ochrony sanitarnej wynosząca 50,0 m od 
linii rozgraniczającej cmentarza, bez prawa za-
budowy zgodnie z przepisami odrębnymi w 
tym zakresie. 

§ 62. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 19 do 
niniejszej uchwały symbolem J15 WS o po-
wierzchni 0,18ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - istniejący teren wód powierzch-
niowych. 

§ 63. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 17,18 i 20 map geodezyjnych w 
skali 1:5000 obrębów miejscowoņci Mostów i 
Siliwonki (załącznik nr 2 do niniejszej uchwały) 
o łącznej powierzchni 49,46ha, ustala się prze-
znaczenie podstawowe: tereny do zalesienia. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 2,00ha, 

02 ZL - pow. 0,60ha, 

03 ZL - pow. 2,40ha, 

04 ZL - pow. 2,60ha, 
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05 ZL - pow. 6,18ha, 

06 ZL - pow. 0,22ha, 

07 ZL - pow. 0,60ha, 

08 ZL - pow. 0,85ha, 

09 ZL - pow. 4,10ha, 

10 ZL - pow. 1,40ha, 

11 ZL - pow. 1,10ha, 

12 ZL - pow. 5,46ha, 

13 ZL - pow. 0,80ha, 

14 ZL - pow. 5,00ha, 

15 ZL - pow. 2,00ha, 

16 ZL - pow. 6,00ha, 

17 ZL - pow. 3,70ha, 

18 ZL - pow. 4,45ha. 

Rozdział XI 
Harachwosty 

§ 64. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 20 do 
niniejszej uchwały symbolami: K1 RM, K2 RM, 
K3 RM, K4 RM, K5 RM, K6 RM o łącznej po-
wierzchni - 16,77 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - zabudowa zagrodowa z nie-
zbędnymi obiektami towarzyszącymi związa-
nymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 

wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 20 do niniejszej uchwały; 

8) częņć terenów oznaczonych symbolami, K3 RM 
i K5 RM znajduje się w strefie zabytkowych 
układów ruralistycznych i dla tych terenów 
obowiązują ustalenia w § 8, ust. 7 do niniejszej 
uchwały. 
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5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-

nych w ust. 1 zapewniają droga powiatowa lo-
kalna kl. KDL oraz drogi gminne lokalne i do-
jazdowe kl. KDL, KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek usługowych, 
zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 65. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 20 do 
niniejszej uchwały symbolem K 7 U o po-
wierzchni 0,34 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: istniejąca zabudowa usługowa 
(ņwietlica + remiza OSP). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenach oznaczonych symbolem K7U 
obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej - do 2 kon-
dygnacji; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 
60%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 30o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 20 do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają droga powiatowa lo-
kalna kl. KDL oraz drogi gminne lokalne i do-
jazdowe kl. KDL, KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek usługowych, 
zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 66. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunku 21 mapy geodezyjnej w skali 1:5000, 
obrębu miejscowoņci Harachwosty (załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały), ustala się przezna-
czenie podstawowe- tereny zalesień. 

2. Następujące tereny o łącznej powierzchni 4,90 
ha w miejscowoņci Harachwosty, przeznacza 
się do zalesienia: 

01 ZL - pow. 3,10ha, 

02 ZL - pow. 1,80ha. 

Rozdział XII 
Dziadkowskie, Dziadkowskie Folwark 

§ 67. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 21 do 
niniejszej uchwały symbolami: L1 RM, L2 RM, 
L3 RM, L4 RM, L5 RM, L6 RM, L7 RM o łącznej 
powierzchni - 20,28 ha, ustala się przeznacze-
nie podstawowe - zabudowa zagrodowa z nie-
zbędnymi obiektami towarzyszącymi związa-
nymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 
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2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry pro-
jektowanych działek zabudowy zagro-
dowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagrodowej 
- 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50% dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30% dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 21 do niniejszej uchwały. 

5. Teren oznaczony symbolem L5RM znajduje się 
strefie „B” ochrony konserwatorskiej i na tym 
terenie obowiązują ustalenia zawarte w § 8, 
ust. 4,5 i 6 niniejszej uchwały. 

6. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL oraz drogi gminne lokalne i do-
jazdowe kl. KDL i KDD; wskaňniki programowe 

miejsc postojowych dot. działek zagrodowych z 
usługami, zawarte są w § 14 niniejszej uchwa-
ły. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 68. 

1. Dla terenu istniejących obiektów i urządzeń 
produkcji, składów i magazynów, oznaczonego 
na rysunku Nr 21 niniejszej uchwały symbolem 
L 8 P o powierzchni 3,60 ha, ustala się przezna-
czenie podstawowe: teren obiektów i urządzeń 
produkcji napojów, składów i magazynów. 

2. Przeznaczenie uzupełniające: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych lub ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) komunikacja wewnętrzna, urządzenia bu-
dowlane, urządzenia infrastruktury tech-
nicznej i ochrony ņrodowiska dla potrzeb 
działki lub potrzeb lokalnych; 

3) zieleń urządzona, obiekty małej architektury. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem w ust. 1, 
obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa moŊe podlegać odbu-
dowie, rozbudowie, przebudowie z zacho-
waniem przepisów szczególnych; 

2) wysokoņć maksymalna zabudowy - 2 kon-
dygnacje nadziemne; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 80%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 20%; 

5) kształt dachów - dachy płaskie, dachy dwu-
spadowe lub wielospadowe - 20o - 45o; 

6) linie zabudowy wg ustaleń na rysunku nr 21 
do niniejszej uchwały; 

7) teren oznaczony symbolem L8P znajduje się 
w strefie „B” ochrony konserwatorskiej i dla 
tego terenu obowiązują ustalenia w § 8, ust. 
4,5 i 6 niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenu wymienionego 
w ust. 1 zapewnia droga powiatowa lokalna kl. 
KDL; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych, zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 
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§ 69. 

1. Dla terenu d. dworu oznaczonego na rysunku 
nr 21 niniejszej uchwały symbolem L 9 ZP o 
powierzchni 2,74 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - teren d. dworu z XIX/XX w. 

2. Budynek d. dworu wraz z otaczającym terenem 
znajduje się w strefie ņcisłej ochrony konser-
watorskiej (strefa „A”) i na tym terenie obo-
wiązują ustalenia zawarte w § 8, ust. 1,2 i 3. 

3. Obsługę komunikacyjną terenu L9ZP zapewnia 
droga powiatowa lokalna kl. KDL. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 70. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 21 ni-
niejszej chwały symbolem L 10 PG o po-
wierzchni 1,75ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - teren d. kopalni piasku i Ŋwiru. 

2. Teren d. kopalni piasku i Ŋwiru, plan nakazuje 
do rekultywacji na funkcję terenu leņnego z za-
strzeŊeniem ust. 3. 

3. Teren L10P znajduje się w strefie ņcisłej ochro-
ny konserwatorskiej (strefa „A”) i na tym tere-
nie obowiązują ustalenia zawarte w § 8, ust. 
1,2 i 3. 

§ 71. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 22 i 23 map geodezyjnych w skali 
1:5000 obrębów miejscowoņci Dziadkowskie, 
Dziadkowskie Folwark (załącznik Nr 2 do ni-
niejszej uchwały), ustala się przeznaczenie 
podstawowe - tereny zalesień. 

2. Następujące tereny o łącznej powierzchni 
42,76ha w miejscowoņci Dziadkowskie i Dziad-
kowskie Folwark, przeznacza się do zalesienia: 

01 ZL - pow. 8,36ha, 

02 ZL - pow. 6,24ha, 

03 ZL - pow. 5,75ha, 

04 ZL - pow. 0,40ha, 

05 ZL - pow. 3,60ha, 

06 ZL - pow. 0,84ha, 

07 ZL - pow. 6,38ha, 

10 ZL - pow. 0,30ha, 

11 ZL - pow. 3,36ha, 

12 ZL - pow. 1,95ha, 

13 ZL - pow. 1,60ha, 

14 ZL - pow. 1,19ha, 

15 ZL - pow. 2,34ha, 

16 ZL - pow. 0,45ha. 

§ 72. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 22 do 
niniejszej uchwały symbolem L11 PG o łącznej 
powierzchni - 0,66ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - tereny powierzchniowej eksplo-
atacji kruszyw naturalnych (piaski i Ŋwiru). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych i ochrony ņro-
dowiska; 

2) zieleń izolacyjna. 

3. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

1) wysokoņć obiektów budowlanych - max. 4,5 
(1 kondygnacja); 

2) kąt nachylenia połaci dachowych obiektów 
budowlanych - 20o - 45o; 

3) nieprzekraczalne linie eksploatacji kruszywa 
naturalnego zgodnie z rysunkiem nr 22 do 
niniejszej uchwały; nakaz obsadzenia szpa-
lerami drzew pasów terenu pomiędzy tere-
nem eksploatacji kruszywa a linią rozgrani-
czającą terenu. 

4. Nakaz rekultywacji terenów wyeksploatowa-
nych na funkcję stawów i zbiorników wodnych 
lub terenów leņnych. 

5. Obsługę komunikacyjną terenu L11PG zapew-
nia droga gminna lokalna kl. KDL; wskaňniki 
programowe miejsc postojowych, zawarte są 
w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

Rozdział XIII 
Wygoda 

§ 73. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 23 do 
niniejszej uchwały symbolami: M1 RM, M2 
RM, M3 RM, M4 RM o łącznej powierzchni - 
5,90ha, ustala się przeznaczenie podstawowe - 
zabudowa zagrodowa z niezbędnymi obiektami 
towarzyszącymi związanymi z gospodarką rol-
ną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 
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2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 23 do niniejszej uchwały; 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewnia droga powiatowa lo-
kalna kl. KDL i drogi gminne dojazdowe kl. 
KDD; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych dot. działek usługowych, zawarte są w 
§ 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 74. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunku Nr 24 mapy geodezyjnej w skali 
1:5000 obrębu miejscowoņci Wygoda (załącz-
nik Nr 2 do niniejszej uchwały), ustala się prze-
znaczenie podstawowe - tereny zalesień. 

2. Następujące tereny o łącznej powierzchni 10,98 
ha w miejscowoņci Wygoda, przeznacza się do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 3,00ha, 

02 ZL - pow. 0,48ha, 

03 ZL - pow. 0,84ha, 

04 ZL - pow. 6,66ha. 

Rozdział XIV 
Żurawlówka 

§ 75. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 24 do 
niniejszej uchwały symbolami: N1 RM, N2 RM, 
N3 RM, N4 RM, N5 RM, N6 RM, N7 RM, N8 
RM, N9 RM, N10 RM o łącznej powierzchni - 
16,75 ha, ustala się przeznaczenie podstawowe 
- zabudowa zagrodowa z niezbędnymi obiek-
tami towarzyszącymi związanymi z gospodarką 
rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 
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3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50% dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30% dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 24 do niniejszej uchwały; 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewnia droga powiatowa lo-
kalna kl. KDL i drogi gminne dojazdowe kl. 
KDD; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych dot. działek usługowych, zawarte są w 
§ 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 76. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 24 do 
niniejszej uchwały symbolem N 5 U o po-
wierzchni 0,60ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe: istniejąca zabudowa usługowa 
(kultury i usług handlu). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenie oznaczonym symbolem N5U obo-
wiązują następujące warunki zabudowy i zago-
spodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej - do 2 kon-
dygnacji; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy - do 
60%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 
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5) kąt nachylenia połaci dachowych - 30o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 24 do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają droga powiatowa lo-
kalna kl. KDL oraz drogi gminne lokalne i do-
jazdowe kl. KDL, KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek usługowych, 
zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 77. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 25 i 26 map geodezyjnych w skali 
1:5000 obrębów miejscowoņci ŉurawlówka (za-
łącznik nr 2 do niniejszej uchwały), ustala się 
przeznaczenie podstawowe - tereny zalesień. 

2. Następujące tereny o łącznej powierzchni 
22,20ha w miejscowoņci ŉurawlówka, przezna-
cza się do zalesienia: 

01 ZL - pow. 3,60ha, 

02 ZL - pow.12,80ha 

03 ZL - pow. 0,37ha, 

04 ZL - pow. 3,30ha, 

05 ZL - pow. 0,70ha, 

06 ZL - pow. 1,32ha, 

07 ZL - pow. 0,91ha. 

Rozdział XV 
Kownaty 

§ 78. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 25 do 
niniejszej uchwały symbolami: O5 RM, O6 RM, 
O7 RM, O8 RM, O9 RM, O10 RM, O11 RM, O12 
RM o łącznej powierzchni - 26,60ha, ustala się 
przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-
dowa z niezbędnymi obiektami towarzyszący-
mi związanymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 

moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30% dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 25 do niniejszej uchwały. 
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5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-

nych w ust. 1 zapewniają droga powiatowa lo-
kalna kl. KDL oraz drogi gminne lokalne i do-
jazdowe kl. KDL, KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek usługowych, 
zawarte są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 79. 

1. Dla terenów istniejących usług oznaczonych na 
rysunku nr 25 do niniejszej uchwały symbola-
mi: O2 RU, O3U, O4 U o łącznej powierzchni - 
0,70ha, ustala się przeznaczenie podstawowe - 
istniejąca zabudowa usługowa (obsługa pro-
dukcji w gospodarstwach rolnych, usługi han-
dlu i kultury). 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenach usług o symbolach wymienionych 
w ust. 1, obowiązują następujące warunki za-
budowy i zagospodarowania terenów: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej - 2 kondy-
gnacje, max. 9,0m; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 80%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 20 ; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 25 do niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL oraz droga gminna dojazdowa kl. 
KDD; wskaňniki programowe miejsc postojo-
wych dot. działek usługowych, zawarte są w 
§ 14 niniejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 80. 

1. Dla terenu istniejącego dworu drewnianego, 
oznaczonego na rysunku nr 25 do niniejszej 
uchwały symbolem O1 ZP o powierzchni 
3,32ha, ustala się przeznaczenie podstawowe - 
zabytkowy dwór drewniany. 

2. Zabytkowy dwór drewniany z otaczającym 
załoŊeniem dworsko-ogrodowym, znajduje się 
w strefie ņcisłej ochrony konserwatorskiej 
(strefa „A”) i na tym terenie obowiązują usta-
lenia zawarte w § 8, ust. 1, 2 i 3 niniejszej 
uchwały. 

3. Obsługę komunikacyjną terenu o symbolu 
O1 ZP, zapewniają droga powiatowa lokalna 
kl. KDL i droga gminna dojazdowa kl. KDD. 

4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 81. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunku Nr 27 mapy geodezyjnej w skali 
1:5000 obrębu miejscowoņci Kownaty (załącz-
nik nr 2 do niniejszej uchwały), ustala się prze-
znaczenie podstawowe - tereny zalesień. 

2. Następujące tereny o łącznej powierzchni 
4,85ha w miejscowoņci Kownaty, przeznacza 
się do zalesienia: 

01 ZL - pow. 1,40ha, 

02 ZL - pow. 0,45ha, 

03 ZL - pow. 3,00ha. 

Rozdział XVI 
Kol. Krasna, Krasna, Waśkowólka 

§ 82. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 26 do 
niniejszej uchwały symbolami: P1 RM, P2 RM 
(Kol. Krasna), R3 RM, R2 RM, R3 RM, R4 RM, 
R5 RM, R6 RM, R7 RM, R8 RM (Krasna), S1 RM, 
S2 RM, S3 RM, S4 RM (Waņkowólka) o łącznej 
powierzchni - 30,00 ha, ustala się przeznacze-
nie podstawowe - zabudowa zagrodowa z nie-
zbędnymi obiektami towarzyszącymi związa-
nymi z gospodarką rolną. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 
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2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 

c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej – 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 27 do niniejszej uchwały; 

8) działka o nr geod. 1/6 w terenie o symbolu 
R1 RM znajduje się w strefie „B” ochrony 
konserwatorskiej i dla tej działki obowiązują 
ustalenia zawarte w § 8, ust. 4, 5 i 6 niniej-
szej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają drogi powiatowe lo-
kalne kl. KDL oraz drogi gminne lokalne i do-
jazdowe kl. KDL i KDD; wskaňniki programowe 
miejsc postojowych dot. działek zagrodowych z 
usługami, zawarte są w § 14 niniejszej uchwa-
ły. 

7. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 83. 

1. Dla terenu oznaczonego symbolem R 9 ZL na 
rysunku nr 26 do niniejszej uchwały - o po-
wierzchni 0,56ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - teren do zalesienia. 

§ 84. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 28,29 i 30 map geodezyjnych w 
skali 1:5000 obrębów miejscowoņci Kol. Kra-
sna, Krasna i Waņkowólka (załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały), ustala się przeznaczenie 
podstawowe - tereny zalesień. 

2. Następujące tereny o łącznej powierzchni 
199,58ha w miejscowoņciach Kol. Krasna, Kra-
sna i Waņkowólka, przeznacza się do zalesie-
nia: 

01 ZL - pow. 1,68ha, 

02 ZL - pow. 1,15ha, 

03 ZL - pow. 2,00ha, 

04 ZL - pow. 3,00ha, 
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05 ZL - pow.10,76ha, 

06 ZL - pow. 0,92ha, 

07 ZL - pow. 1,62ha, 

08 ZL - pow.33,90ha, 

09 ZL - pow. 3,63ha, 

10 ZL - pow.19,95ha, 

11 ZL - pow. 3,75ha, 

12 ZL - pow. 3,80ha, 

13 ZL - pow. 7,92ha, 

14 ZL - pow. 2,90ha, 

15 ZL - pow. 0,48ha, 

16 ZL - pow.26,80ha, 

17 ZL - pow. 2,10ha, 

18 ZL - pow. 4,90ha, 

19 ZL - pow. 2,90ha, 

20 ZL - pow. 8,10ha 

21 ZL - pow. 4,20ha, 

22 ZL - pow. 4,50ha, 

23 ZL - pow. 3,50ha, 

24 ZL - pow. 4,68ha, 

25 ZL - pow.15,30ha, 

26 ZL - pow. 5,10ha, 

27 ZL - pow. 5,90ha, 

28 ZL - pow. 3,00ha, 

29 ZL - pow. 6,00ha, 

30 ZL - pow. 0,55ha, 

31 ZL - pow. 1,12ha, 

32 ZL - pow. 0,56ha, 

33 ZL - pow. 2,00ha, 

34 ZL - pow. 0,28ha, 

35 ZL - pow. 0,63ha. 

Rozdział XVII 
Kopce 

§ 85. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 27 do 
niniejszej uchwały symbolami: T1 RM, T2 RM, 
T3 RM, T4 RM o łącznej powierzchni - 11,80ha, 
ustala się przeznaczenie podstawowe - zabu-
dowa zagrodowa z niezbędnymi obiektami to-
warzyszącymi związanymi z gospodarką rolną. 

 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) garaŊe wolnostojące lub wbudowane w bry-
łę budynku; 

2) usługi o uciąŊliwoņci nie wykraczającej poza 
granice działki; 

3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się; 

1) obiekty o funkcji usługowo - produkcyjnej, 
które nie powodują Ŋadnej uciąŊliwoņci w 
emisji substancji i energii oraz nie będące 
przedsięwzięciami dla których raport od-
działywania przedsięwzięcia na ņrodowisko 
moŊe być lub jest wymagany na podstawie 
przepisów odrębnych. 

4. Na terenach wyszczególnionych symbolami w 
ust. 1, obowiązują następujące warunki zabu-
dowy i zagospodarowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa zagrodowa moŊe pod-
legać odbudowie, rozbudowie, przebudo-
wie, nadbudowie z zachowaniem przezna-
czenia podstawowego i uzupełniającego 
wymienionego w ust. 1 i 2 niniejszego pa-
ragrafu; 

2) obowiązują następujące zasady kształtowa-
nia zabudowy: 

a) typ zabudowy - zagrodowa, wolnostoją-
ca; 

b) wysokoņć zabudowy mieszkaniowej - 
max. 9,0m (2 kondygnacje nadziemne) 
nad poziom terenu do najwyŊej połoŊo-
nego punktu dachu; 

c) wysokoņć zabudowy gospodarczej, in-
wentarskiej, usługowo-produkcyjnej - 
max. 8,0m nad poziom terenu do najwy-
Ŋej połoŊonego punktu dachu; 

d) kąt nachylenia połaci dachowych - max. 
45o; 

3) plan ustala moŊliwoņć lokalizowania w gra-
nicy działki: budynków mieszkalnych, in-
wentarskich i gospodarczych (w tym garaŊy) 
pod warunkiem, gdy szerokoņć działki jest 
mniejsza od 25 m z zachowaniem przepisów 
odrębnych; 

4) obowiązują następujące parametry projek-
towanych działek zabudowy zagrodowej: 

a) minimalna powierzchnia działki zagro-
dowej - 2000m2; 

b) minimalna szerokoņć frontu działki za-
grodowej - 25m; 
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c) kąt połoŊenia granic wydzielanych dzia-
łek w stosunku do pasa drogowego - 90o; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy tere-
nu: 

a) działki zabudowy zagrodowej - 45%; 

b) działki zabudowy zagrodowej z usługami 
- 60%; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na: 

a) 50 % dla zabudowy zagrodowej; 

b) 30 % dla zabudowy zagrodowej z usłu-
gami; 

7) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 27 do niniejszej uchwały; 

8) tereny oznaczone symbolami T2 RM i T3 
RM zaliczone są do zabytkowych układów 
ruralistycznych i w stosunku do tych tere-
nów obowiązują ustalenia zawarte w § 8, 
ust. 7 niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają: istniejąca droga kra-
jowa Nr 19 oznaczona symbolem KDK - kl. GP, 
drogi powiatowe lokalne kl. KDL oraz drogi 
gminne lokalne i dojazdowe kl. KDL i KDD; 
wskaňniki programowe miejsc postojowych 
dot. działek usługowych, zawarte są w § 14 ni-
niejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 86. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 27 do 
niniejszej uchwały symbolami: T5U, T6 U, T7 
U, T8 U, T9 U o łącznej powierzchni - 1,50ha, 
ustala się przeznaczenie podstawowe - istnie-
jące usługi komercyjne i kultury. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Na terenach wymienionych w ust. 1 obowiązu-
ją następujące warunki zabudowy i zagospoda-
rowania terenu: 

1) istniejąca zabudowa usługowa moŊe podle-
gać odbudowie, rozbudowie, przebudowie i 
nadbudowie z zachowaniem przepisów 
szczególnych; 

2) wysokoņć zabudowy usługowej - 2 kondy-
gnacje z dachem płaskim i 1½ kondygnacji z 
dachem dwu lub wielospadowym; 

3) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona na działce - do 80%; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 20%; 

5) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

6) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 27 do niniejszej uchwały; 

7) teren o symbolu T 7 U znajduje się w strefie 
„B” ochrony konserwatorskiej i dla tego te-
renu obowiązują ustalenia zawarte w § 8, 
ust. 4,5 i 6 niniejszej uchwały. 

4. Obsługę komunikacyjną terenów wymienio-
nych w ust. 1 zapewniają: istniejąca droga kra-
jowa Nr 19 oznaczona symbolem KDK - kl. GP, 
drogi powiatowe lokalne kl. KDL oraz drogi 
gminne lokalne i dojazdowe kl. KDL i KDD; 
wskaňniki programowe miejsc postojowych 
dot. działek usługowych, zawarte są w § 14 ni-
niejszej uchwały. 

5. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej - zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

§ 87. 

1. Dla terenów oznaczonych na rysunku nr 27 do 
niniejszej uchwały symbolami T 10 WS, T11 
WS o łącznej powierzchni 0,35 ha, ustala się 
przeznaczenie podstawowe - istniejące tereny 
wód powierzchniowych. 

§ 88. 

1. Dla terenów oznaczonych symbolem ZL na 
rysunkach nr 31 i 32 map geodezyjnych w skali 
1:5000 obrębów miejscowoņci Kopce (załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały) o łącznej po-
wierzchni 22,44 ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - tereny zalesień. 

2. Ustala się następujące tereny przeznaczone do 
zalesienia: 

01 ZL - pow. 5,25ha, 
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02 ZL - pow. 3,25ha, 

03 ZL - pow. 3,05ha, 

04 ZL - pow. 3,06ha, 

05 ZL - pow. 0,52ha, 

06 ZL - pow. 2,00ha, 

07 ZL - pow. 0,45ha, 

08 ZL - pow. 0,46ha, 

09 ZL - pow. 3,60ha, 

10 ZL - pow. 0,80ha. 

§ 89. 

1. Dla terenu oznaczonego na rysunku nr 28 do 
niniejszej uchwały symbolem T 12 U/KS o po-
wierzchni - 13,50ha, ustala się przeznaczenie 
podstawowe - projektowany teren usług oraz 
obiektów i urządzeń komunikacji samochodo-
wej (MOP) obejmujący: stację paliw, myjnię 
samochodową, hotel z zapleczem gastrono-
micznym. 

2. Jako przeznaczenie uzupełniające ustala się: 

1) obiekty i urządzenia niezbędne ze względów 
technologicznych, socjalnych, ochrony 
przeciwpoŊarowej; 

2) urządzenia budowlane, urządzenia infra-
struktury technicznej i ochrony ņrodowiska 
dla potrzeb działki lub potrzeb lokalnych; 

3) budynki gospodarcze i garaŊe wbudowane 
lub dobudowane; 

4) miejsca parkingowe dla samochodów cięŊa-
rowych i osobowych; 

5) zieleń urządzona i obiekty małej architektu-
ry. 

3. Jako przeznaczenie dopuszczalne ustala się: 

1) obiekty o funkcji produkcyjno - magazyno-
wej, których uciąŊliwoņć nie wykracza poza 
granice działki; 

2) budynki biurowe; 

3) place manewrowe i składowe. 

4. Na terenie oznaczonym symbolem T 12 U/KS 
obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

1) wysokoņć zabudowy usługowej do 2 kondy-
gnacji z dachem płaskim lub w przypadku da-
chu dwu lub wielospadowego - 2 kondygnację 
stanowi poddasze uŊytkowe; 

2) maksymalna powierzchnia zabudowy i po-
wierzchnia utwardzona - do 60%; 

3) minimalna powierzchnia biologicznie czyn-
na na działce - co najmniej 40%; 

4) kąt nachylenia połaci dachowych - 20o - 45o; 

5) nieprzekraczalne linie zabudowy wg ustaleń 
na rysunku nr 28 do niniejszej uchwały. 

5. Obsługę komunikacyjną terenu o symbolu T 12 
U/KS zapewniają: droga krajowa Nr 19 doce-
lowo kl. S o szerokoņci w liniach rozgraniczają-
cych 70,0 m i droga gminna lokalna kl. KDL o 
szerokoņci w liniach rozgraniczających 15,0m. 
Wskaňniki programowe miejsc postojowych 
obiektów usługowych i produkcyjnych - zawar-
te są w § 14 niniejszej uchwały. 

6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów infrastruktury technicznej – zgodnie 
z ustaleniami § 15 niniejszej uchwały. 

Rozdział XVIII 
Przepisy przejściowe i końcowe 

§ 90. 

Tereny, dla których plan przewiduje przeznaczenie 
inne od dotychczasowego, mogą być do czasu ich 
zagospodarowania zgodnie z planem uŊytkowane 
w sposób dotychczasowy. Na terenach tych zaka-
zuje się rozbudowy istniejących obiektów 
sprzecznych z funkcją przewidzianą w planie. 

§ 91. 

Ustala się następujące stawki procentowe słuŊące 
naliczeniu wysokoņci opłaty na rzecz gminy Husz-
lew z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci bę-
dącej skutkiem uchwalenia planu: 

1) dla terenów zabudowy mieszkaniowej w wyso-
koņci 3%, 

2) dla terenów zabudowy usługowej w wysokoņci 
5%, 

3) dla terenów zabudowy produkcyjnej w wyso-
koņci 10%. 

§ 92. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 
Huszlew. 

§ 93. 

Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 30 dni od 
daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-
jewództwa Mazowieckiego. 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Krzysztof Kasprzuk 
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Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20795 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20796 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20797 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20798 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20799 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20800 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20801 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20802 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20803 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20804 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20805 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20806 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20807 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20808 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20809 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20810 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20811 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20812 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20813 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20814 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20815 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20816 – Poz. 2988 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20817 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20818 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20819 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20820 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20821 – Poz. 2988 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20822 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20823 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20824 – Poz. 2988 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20825 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20826 – Poz. 2988 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20827 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20828 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20829 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20830 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20831 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20832 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20833 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20834 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20835 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20836 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20837 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20838 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20839 – Poz. 2988 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20840 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20841 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20842 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20843 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20844 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20845 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20846 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20847 – Poz. 2988 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20848 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20849 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20850 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20851 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20852 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20853 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20854 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20855 – Poz. 2988 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20856 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20857 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20858 – Poz. 2988 
 

 
 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20859 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20860 – Poz. 2988 
 

 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20861 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20862 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20863 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20864 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20865 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20866 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20867 – Poz. 2988 
 

 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20868 – Poz. 2988 
 

 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego Nr 104 – 20869 – Poz. 2988 
 

Załącznik nr 3 
do uchwały nr XXXII/133/2009 

Rady Gminy w Huszlewie 
z dnia 27 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag złoŊonych do projektu  

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Huszlew -  
§ 12 pkt 17 rozporządzenia (Dz.U. 03.164.588) 

 
W związku z tym, Ŋe nie wpłynęła w ustawowym terminie Ŋadna uwaga do projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gm. Huszlew, wykonanie tej czynnoņci staje się bezprzedmiotowe. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Krzysztof Kasprzuk 
 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr XXXII/133/2009 

Rady Gminy w Huszlewie 
z dnia 27 lutego 2009r. 

 
Rozstrzygnięcie rady gminy w Huszlewie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji  

z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŊą do zadań własnych gminy  
oraz o zasadach ich finansowania  zgodnie z przepisami o finansach publicznych 

 
Ņrodki na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, naleŊących do zadań własnych gminy 
będą pochodzić z budŊetu gminy oraz będą pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i 
ņrodków pomocowych. 

Starania o pozyskanie ņrodków ze strukturalnych funduszy operacyjnych i pomocowych będą prowadzone 
samodzielnie przez gminę. 

Realizacja inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej prowadzone będzie we współdziałaniu z innymi 
podmiotami publicznymi i prywatnymi działającymi na terenie gminy. 

Jako główne zasady realizacji infrastruktury technicznej naleŊącej do zadań własnych gminy, przyjmuje się 
uwzględnienie interesu publicznego oraz rachunku ekonomicznego liczonego wielkoņcią poniesionych na-
kładów na jednego mieszkańca, korzystającego z realizowanej infrastruktury. 

 
Przewodniczący Rady Gminy: 

Krzysztof Kasprzuk 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


