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UCHWAIA Nr XXXł27ŃłŃ9 

RAŚŹ GMINŹ W CźARNśJ (”owŁ JaLcucki) 
z dnia 29 kwietnia 2009 r. 

 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usJugowej ”oJowonych w miejscowo`ci Pogwizdów, 

gmina Czarna, ”owiat JaLcucki, województwo ”odkar”ackie 
 

ŚziaJa–ąc na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 ”—t 5 
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 

z 2001 rŁ Nr 142 ”ozŁ 1591, z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. 1 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 

z ”óunie–szymi zmianami), w związ—u z uchwaJą 
VII/60/07 Rady Gminy w Czarnej z dnia 26 kwietnia 

2007 rŁ Rada Gminy w Czarne– uchwala, co nastę”u–e: 
 

IŁ PRźśPISŹ OGÓLNś 

 

§ 1Ł Po stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami 
Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania 
przestrzennego Gminy Czarna uchwalonym uchwaJą 
Nr XXIII/216/01 Rady Gminy w Czarnej z dnia 

4 grudnia 2001 rŁ zmienionym uchwaJą 
Nr XXIV/221/08 Rady Gminy w Czarnej z dnia 

30 ”audzierni—a 2008 ro—u uchwala się mie–scowy 
”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów 
zabudowy mieszkaniowo - usJugowe– ”oJowonych 
w mie–scowo`ci Pogwizdów, gmina Czarna, ”owiat 
JaLcuc—i, wo–ewództwo ”od—ar”ac—ie o ”owierzchni 
11Ł1341 ha, ”oJowonych wzdJuw ”oto—u Pogwizdów—a 
”o ”oJudniowe– stronie drogi ”owiatowe– Nr 568 
Stobierna ｦ Medynia GJogows—aŁ 
 

§ 2. 1. Ustalenia miejscowego planu 

zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów zabudowy 
mieszkaniowo - usJugowe– w mie–scowo`ci 
Pogwizdów, gmina Czarna zwanego w dalszym ciągu 
uchwaJy ”lanem, stanowią tre`ć ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

2Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) rysunek planu na mapie w skali 1:1000 

stanowiący zaJączni— Nr 1, 
 

2) rozstrzygnięcia dotyczące s”osobu realizac–i 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

—tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz 
o zasadach ich finansowania zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

stanowiące zaJączni— Nr 2Ł* 

 

§ 3. 1. Rysunek planu na mapie w skali 1:1000 

obowiązu–e w za—resie: 
 

1) granic terenów ob–ętych ”lanem, 
 

2) linii rozgranicza–ących tereny o równym 
przeznaczeniu lub zasadach zagospodarowania 

`ci`le o—re`lonych oraz ich oznaczeL, 
 

3) linii wewnętrznego ”odziaJu terenów `ci`le 
o—re`lonych oraz ich oznaczeL, 

 

4) nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz ich 

oznaczeLŁ 
 

2Ł Linie wewnętrznego ”odziaJu oznaczone –a—o 
orientacyjne, zasady uzbrojenia terenu, zasady 

i warun—i ”odziaJu terenu dla realizac–i celów 
”ublicznych mogą być u`ci`lone lub s—orygowane 
w za—resie ustalonym w ”rze”isach szczegóJowych 
o ile nie naruszy to mowliwo`ci zagos”odarowania 
terenów zgodnie z ich ”rzeznaczeniemŁ 
 

§ 4Ł Ustala się nastę”u–ące przeznaczenie 

terenów: 
 

1) tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 2.MN, 3.MN oraz 7.MN, o powierzchni 

5.1279 ha, 

 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu 

symbolami 1.MU oraz 8.MU, o powierzchni 

1.0218 ha, 

 

3) tereny zieleni nie urządzone–, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 4.ZP, 6.ZP, o powierzchni 

2.8940 ha, 

 

4) tereny wód otwartych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami 5.W, o powierzchni 

0.3771 ha,  

 

5) tereny komunikacji w tym dróg ”ublicznych, 
oznaczone na rysunku planu symbolami 01.KD/L, 

02.KD/D oraz 03.KD/D, o powierzchni 0.4581 ha, 

 

6) tereny —omuni—ac–i w tym ciągów ”ieszo-

jezdnych, oznaczone na rysunku planu symbolami 

011.KD/X, 012.KD/X, 013.KD/X, 014.KD/X, 

015.KD/X, 016.KD/X, 017.KD/X, 018.KD/X oraz 

019.KD/X, o powierzchni 0.4562 ha. 

 

§ 5Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i w za—resie 
ochrony `rodowis—a: 
 

1Ł Przy zagos”odarowaniu terenów ob–ętych 
”lanem nalewy uwzględnić ”oJowenie w strefie 
ochronne– GJównego źbiorni—a Wód Podziemnych 
GźWP Nr 425 Śębica - Stalowa Wola ｦ Rzeszów, 
ustanowione– decyz–ą Nr KŚH 1ł013ł6037ł97 Ministra 
Ochrony _rodowis—a źasobów Naturalnych 
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i Le`nictwa z dnia 18 li”ca 1997 rŁ, zgodnie 
z ”rze”isami szczegóJowymi ninie–sze– uchwaJyŁ 
 

2. Na terenach ob–ętych ”lanem ustala się 
do”uszczalny ”oziom haJasu –a— dla zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z przepisami 

odrębnymiŁ 
 

§ 6Ł 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady 
w zakresie komunikacji:  

 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów ob–ętych 
planem z drogi publicznej klasy L oznaczonej na 

rysun—u ”lanu symbolami 01ŁKŚłL oraz z dróg 
publicznych klasy D oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 02.KD/D oraz 03.KD/D, 

 

2) obsJuga —omuni—acy–na ”oszczególnych 
terenów z ciągów ”ieszo-jezdnych oznaczonych 

na rysunku planu symbolami 011.KD/X, 

012.KD/X, 013.KD/X, 014.KD/X, 015.KD/X, 

016.KD/X, 017.KD/X, 018.KD/X oraz 

019ŁKŚłX, ”owiązanych z drogami ”ublicznymi, 
 

3) do”uszcza się obsJugę —omuni—acy–ną 
”rzylegJych terenów z dróg ”ublicznych 
zjazdami publicznymi i indywidualnymi. 

 

2Ł Warun—i dostę”no`ci terenów i obsJugi 
—omuni—acy–ne– zostaJy ustalone w przepisach 

szczegóJowych dla ”oszczególnych terenówŁ  
 

§ 7Ł 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady dotyczące 
realizacji infrastruktury technicznej: 

 

1) zao”atrzenie w wodę rozwiązać indywidualnie 
z istnie–ące– sieci wodociągowe–,  

 

2) zao”atrzenie w energię ele—tryczną rozwiązać 
indywidualnie, 

 

3) zao”atrzenie w gaz ziemny rozwiązać 
indywidualnie z sieci gazowe– `redniego 
ci`nienia, 

 

4) ”rzyJączenie do linii tele—omuni—acy–ne– 
rozwiązać indywidualnie, 

 

5) od”rowadzenie `cie—ów bytowych rozwiązać 
indywidualnie do kanalizacji sanitarnej, 

 

6) od”rowadzenie wód o”adowych z dachów 
i zadaszeL (tzwŁ czystych) na wJasny teren 
zielony,  

 

7) od”rowadzenie wód o”adowych z ”owierzchni 
dróg ”ublicznych narawonych na 
zanieczyszczenie rozwiązać indywidualnie 
”o”rzez urządzenia oczyszcza–ące do rowu 
”rzydrownego z uwzględnieniem wymagaL 
wyni—a–ących z ”rze”isów odrębnych, 

 

8) od”rowadzenie wód o”adowych z ”owierzchni 
ciągów ”ieszo - jezdnych i par—ingów 
narawonych na zanieczyszczenie rozwiązać 
indywidualnie ”o”rzez urządzenia oczyszcza–ące 

do odbiorni—a z uwzględnieniem wymagaL 
wyni—a–ących z ”rze”isów odrębnych, 

 

9) gromadzenie i usuwanie od”adów —omunalnych 
w pojemnikach zlokalizowanych w granicach 

dziaJ—i z obowiąz—iem ich o”równiania na 
zasadach obowiązu–ących w gminie, 

 

10) gromadzenie od”adów ”owsta–ących w wyni—u 
”rowadzone– dziaJalno`ci usJugowe– w s”osób 
nie zagrawa–ący `rodowis—u i terenom 
sąsiednim, zgodnie z obowiązu–ącymi 
przepisami odrębnymi, 

 

11) od”rowadzenie `cie—ów ”owsta–ących 
w wyni—u ”rowadzone– dziaJalno`ci usJugowe– 
rozwiązać indywidualnie w s”osób nie 
”owodu–ący zanieczyszczenia wód i gruntu, 
z uwzględnieniem wymagaL wyni—a–ących 
z ”rze”isów odrębnych, 

 

12) ogrzewanie obie—tów kubaturowych 

indywidualne nie ”ogarsza–ące stanu 
`rodowis—aŁ 

 

2Ł Sieci infrastru—tury techniczne– nalewy 
lo—alizować w ”asach dróg ograniczonych liniami 
rozgranicza–ącymi z zachowaniem wymagaL 
o—re`lonych w ”rze”isach odrębnychŁ 
 

3Ł Śo”uszcza się lo—alizac–ę sieci oraz urządzeL 
infrastru—tury techniczne– ”oza ”asami dróg ”od 
warun—iem, we ich ”rzebieg nie wy—luczy mowliwo`ci 
zagos”odarowania terenów zgodnie z ich 
przeznaczeniem.  

 

4Ł Śo”uszcza się ”rzebudowę —olizy–nych 
elementów uzbro–enia t–Ł linii ele—troenergetycznych 

i tele—omuni—acy–nych oraz sieci wodociągowych 
i gazowych zgodnie z warun—ami o—re`lonymi ”rzez 
dys”onenta lub o”eratora sieci i urządzeLŁ 
 

§ 8Ł Ile—roć w dalszych ”rze”isach ninie–sze– 
uchwaJy –est mowa o: 
 

1) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ninie–szą 
UchwaJę Rady Gminy w Czarne–, o ile z tre`ci ”rze”isu 
nie wynika inaczej, 

 

2) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ”rze”isy ustaw wraz z a—tami 
wykonawczymi, 

 

3) przeznaczeniu podstawowym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ta—ie ”rzeznaczenie, —tóre ”owinno 
”rzewawać na danym terenie, wyznaczonym liniami 
rozgranicza–ącymi, 
 

4) przeznaczeniu dopuszczalnym ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć rodza–e ”rzeznaczenia inne niw 
”odstawowe, —tóre uzu”eJnia–ą lub wzbogaca–ą 
przeznaczenie podstawowe. 

 

II. PRźśPISŹ SźCźśGÓIOWś 

 

§ 9Ł 1Ł Śla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne– z do”uszczeniem usJug nie zaliczanych 
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do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o i uciąwliwo`ci nie ”rze—racza–ące– 
do”uszczalnych norm `rodowis—a ”oza granicami 

wJasnych dziaJe—, o ”owierzchni 0Ł6886 ha, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 1.MU, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) ”odziaJ terenów na dziaJ—i o —sztaJcie zbliwonym 
do ”rosto—ąta lub tra”ezu, zgodnie z rysun—iem 
planu: 

 

a) minimalna szero—o`ć frontu 25,0 m, 
 

b) minimalna powierzchnia 0,10 ha, 

 

c) —ąt ”oJowenia granic w stosun—u do ”asa 
drogowego od 800 do 900, 

 

2) do”uszcza się realizac–ę ”oszczególnych 
inwestyc–i na terenach zJowonych z ”oJączonych 
dziaJe—, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów od strony 
zachodniej z drogi publicznej oznaczonej 

symbolem 01.KD/L, 

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

zachodniej zgodna z rysunkiem planu 

w odlegJo`ci 18Ł0 m od —rawędzi –ezdni drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 01.KD/L, 

 

5) obiekty kubaturowe: budynki mieszkalne, 

usJugowe, gos”odarcze i za”lecza technicznego 
sytuować równolegle do granic dziaJe— 
”rosto”adJych do osi ”rzylegJe– drogi ”ubliczne–,  

 

6) w granicach —awde– wydzielone– dziaJ—i 
budowlane– nalewy ”rzewidzieć minimum 
2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

miesz—alne– i od”owiednią do fun—c–i terenu 
ilo`ć mie–sc ”osto–owych dla samochodów ale 
nie mnie– niw 2 mie–sca na 50 m2 powierzchni 

uwyt—owe– usJug, 
 

7) nie do”uszcza się zmian w u—sztaJtowaniu 
terenu ”owodu–ących zmianę stosun—ów 
wodnych i s”Jyw wód o”adowych na ”oJowone 
niwe– tereny sąsiednie, 

 

8) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić 
odlegJo`ci od istnie–ących i ”ro–e—towanych 
elementów uzbro–enia zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, 

 

9) do”uszcza się ”rzebudowę —olizyjnego odcinka 

napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, 

 

10) nie do”uszcza się zmian w zagos”odarowaniu 
terenu ”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie 
”owierzchni biologicznie czynne– ”oniwe– 
ws—auni—a 30% w stosun—u do —awde– 
wydzielone– dziaJ—i,  

 

11) ogrodzenie od strony drogi ”ubliczne– nie mowe 
”rze—raczać ustalonych linii rozgranicza–ącychŁ 

 

2Ł Śla terenów, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury obie—tów: 
 

1) budyn—i miesz—alne i usJugowe - obiekty na 

rzucie ”rosto—ąta lub wielobo—u, od –edne– do 
dwóch —ondygnac–i nadziemnych, —ryte 
stromymi dwuspadowymi lub wielospadowymi 

dachami o —ącie nachylenia od 300 do 400, 

wyso—o`ć do o—a”u do 4Ł0 m, wyso—o`ć do 
kalenicy do 8.0 m, (tolerancja wszystkich 

wymiarów ±20%), 
 

2) budynki gospodarcze i zaplecza technicznego - 

obie—ty na rzucie ”rosto—ąta od –edne– do 
dwóch —ondygnac–i nadziemnych, —ryte 
stromymi dwuspadowymi lub wielospadowymi 

dachami o —ącie nachylenia od 300 do 400, 

wyso—o`ć do o—a”u do 4,0 m, wyso—o`ć do 
kalenicy do 6.0 m, (tolerancja wszystkich 

wymiarów ±20%), o ws”ólnych cechach 
architektury z budynkami mieszkalnymi 

i tworzące wraz z nimi –ednorodny ”rzestrzennie 
zes”óJŁ 

 

§ 10Ł 1Ł Śla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej, o powierzchni 1.7468 ha, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 2.MN, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) ”odziaJ terenów na dziaJ—i o —sztaJcie zbliwonym 
do ”rosto—ąta lub tra”ezu, zgodnie z rysun—iem 
planu: 

 

a) minimalna szero—o`ć frontu 25,0 m, 
 

b) minimalna powierzchnia 0,10 ha, 

 

c) —ąt ”oJowenia granic w stosun—u do ”asa 
drogowego od 800 do 900, 

 

2) do”uszcza się realizac–ę ”oszczególnych 
inwestyc–i na terenach zJowonych z ”oJączonych 
dziaJe—, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na wyJącznie 
z wydzielonych ciągów pieszo - jezdnych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 

011ŁKŚłX, 012ŁKŚłX, 013ŁKŚłX ”owiązanymi 
—omuni—acy–nie z drogą ”ubliczną oznaczoną na 
rysunku planu symbolem 01.KD/L, 

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

zachodniej zgodna z rysunkiem planu 

w odlegJo`ci od 18Ł0 do 20Ł0 m od —rawędzi 
jezdni drogi publicznej oznaczonej symbolem 

01.KD/L zgodnie z oznaczeniami na rysunku 

planu, 

 

5) nie”rze—raczalne linie zabudowy od ciągów 
pieszo - jezdnych oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 011.KD/X, 012.KD/X 

i 013.KD/X, zgodne z rysunkiem planu 

w odlegJo`ciach 6Ł0 m od ustalonych linii 
rozgranicza–ących, 
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6) obiekty kubaturowe: budynki mieszkalne 

i gos”odarcze usytuować równolegle 
i ”rosto”adle do osi ciągów ”ieszo - jezdnych,  

 

7) w granicach —awde– wydzielone– dziaJ—i 
budowlane– nalewy ”rzewidzieć minimum 
2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

mieszkalnej, 

 

8) nie do”uszcza się zmian w u—sztaJtowaniu 
terenu ”owodu–ących zmianę stosun—ów 
wodnych i s”Jyw wód o”adowych na ”oJowone 
niwe– tereny sąsiednie,  

 

9) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić 
odlegJo`ci od istnie–ących i ”ro–e—towanych 
elementów uzbro–enia zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, 

 

10) nie do”uszcza się zmian w zagos”odarowaniu 
terenu ”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie 
powierzchni biologicznie czynne– ”oniwe– 
ws—auni—a 50% w stosun—u do —awde– 
wydzielone– dziaJ—i,  

 

11) ogrodzenia od strony drogi ”ubliczne– i ciągów 
pieszo - –ezdnych nie mogą ”rze—raczać 
ustalonych linii rozgranicza–ącychŁ 

 

2Ł Śla terenów, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury obie—tów: 
 

1) budynki mieszkalne - obiekty na rzucie 

”rosto—ąta lub wielobo—u, od –edne– do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, kryte stromymi 

dwuspadowymi lub wielospadowymi dachami 

o —ącie nachylenia od 300 do 400, wyso—o`ć do 
o—a”u do 4Ł0 m, wyso—o`ć do —alenicy do 
8.0 m, (toleranc–a wszyst—ich wymiarów 
±20%), 

 

2) budynki gospodarcze - obiekty na rzucie 

”rosto—ąta od –edne– do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, kryte stromymi dwuspadowymi 

lub wielospadowymi dachami o —ącie 
nachylenia od 300 do 400, wyso—o`ć do o—a”u 
do 4,0 m, wyso—o`ć do —alenicy do 6Ł0 m, 
(toleranc–a wszyst—ich wymiarów ±20%), 
o ws”ólnych cechach archite—tury z budyn—ami 
miesz—alnymi i tworzące wraz z nimi –ednorodny 
”rzestrzennie zes”óJŁ 

 

§ 11. 1Ł Śla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej, o powierzchni 0.8975 ha, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 3.MN, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) ”odziaJ terenów na dziaJ—i o —sztaJcie zbliwonym 
do ”rosto—ąta lub tra”ezu, zgodnie z rysunkiem 

planu, 

 

2) do”uszcza się realizac–ę ”oszczególnych 
inwestyc–i na terenach zJowonych z ”oJączonych 
dziaJe—, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na wyJącznie 
z wydzielonego ciągu ”ieszo - jezdnego, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 

014ŁKŚłX, ”owiązanego komunikacyjnie 

z drogą ”ubliczną oznaczoną na rysun—u ”lanu 
symbolem 01.KD/L, 

 

4) dla dziaJe— nie ma–ących dostę”u do 
wydzielonego ciągu ”ieszo - jezdnego, 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 

014ŁKŚłX, do”uszcza się bez”o`rednią 
dostę”no`ć —omuni—acy–ną z drogi ”ubliczne– 
oznaczonej na rysunku planu symbolem 

01.KD/L oraz z drogi publicznej oznaczonej na 

rysunku planu symbolem 02.KD/D, 

 

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

zachodniej zgodna z rysunkiem planu 

w odlegJo`ci od 15Ł0 do 20Ł0 m od —rawędzi 
jezdni drogi publicznej oznaczonej symbolem 

01.KD/L zgodnie z oznaczeniami na rysunku 

planu, 

 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony od 

strony ”oJudniowe– zgodna z rysun—iem ”lanu 
w odlegJo`ci 7Ł0 m od linii rozgranicza–ące– drogi 
publicznej oznaczonej symbolem 02.KD/D, 

 

7) nie”rze—raczalne linie zabudowy od ciągu ”ieszo 
- jezdnego oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 014.KD/X, zgodne z rysunkiem planu 

w odlegJo`ciach 6Ł0 m od ustalonych linii 
rozgranicza–ących, 

 

8) obiekty kubaturowe: budynki mieszkalne 

i gos”odarcze sytuować równolegle i ”rosto”adle 
do osi ciągów ”ieszo - jezdnych, 

 

9) w granicach —awde– wydzielone– dziaJ—i nalewy 
”rzewidzieć minimum 2 mie–sca ”osto–owe na 
100 m2 powierzchni mieszkalnej, 

 

10) nie do”uszcza się zmian w u—sztaJtowaniu terenu 
”owodu–ących zmianę stosun—ów wodnych 
i s”Jyw wód o”adowych na ”oJowone niwe– tereny 
sąsiednie,  

 

11) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić 
odlegJo`ci od istnie–ących i ”ro–e—towanych 
elementów uzbro–enia zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, 

 

12) nie do”uszcza się zmian w zagos”odarowaniu 
terenu ”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie 
”owierzchni biologicznie czynne– ”oniwe– 
ws—auni—a 50% w stosun—u do —awde– 
wydzielone– dziaJ—i,  

 

13) ogrodzenia od strony drogi ”ubliczne– i ciągów 
pieszo - jezdnych nie mogą ”rze—raczać 
ustalonych linii rozgranicza–ącychŁ 

 

2Ł Śla terenów, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury obie—tów: 
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1) budynki mieszkalne - obiekty na rzucie 

”rosto—ąta lub wielobo—u, od –edne– do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, kryte stromymi 

dwuspadowymi lub wielospadowymi dachami 

o —ącie nachylenia od 300 do 400, wyso—o`ć do 
o—a”u do 4Ł0 m, wyso—o`ć do —alenicy do 
8.0 m, (toleranc–a wszyst—ich wymiarów 
±20%), 

 

2) budynki gospodarcze - obiekty na rzucie 

”rosto—ąta od –edne– do dwóch —ondygnac–i 
nadziemnych, kryte stromymi dwuspadowymi 

lub wielos”adowymi dachami o —ącie 
nachylenia od 300 do 400, wyso—o`ć do o—a”u 
do 4,0 m, wyso—o`ć do —alenicy do 6Ł0 m, 
(toleranc–a wszyst—ich wymiarów ±20%), 
o ws”ólnych cechach architektury z budynkami 

miesz—alnymi i tworzące wraz z nimi –ednorodny 
”rzestrzennie zes”óJŁ 

 

§ 12Ł la terenów zieleni nieurządzone–, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 4.ZP oraz 

6.ZP, o powierzchniach odpowiednio 1.4586 ha 

i 1.4354 ha, ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania: 

 

1) do”uszcza się ”rzyJączanie terenów do 
”rzylegJych dziaJe— z wyJączeniem ”asa terenu wzdJuw 
”oto—u o szero—o`ci minimum 5Ł0 m, 
 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na z ”rzylegJych 
dziaJe— oraz ciągów ”ieszo-jezdnych, powiązanych 
komunikacyjnie z drogami publicznymi, 

 

3) nalewy zachować istnie–ącą zieleL 
nadbrzewną, 
 

4) za—az lo—alizac–i wszel—ich obie—tów 
kubaturowych, 

 

5) do”uszcza się lo—alizac–ę `ciew—i rowerowe– 
oraz sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne–,  
 

6) do”uszcza się ”rzebudowę —olizy–nych 
elementów infrastru—tury techniczne– w tym 
napowietrznej linii 110 kV.  

 

§ 13Ł Śla terenów wód otwartych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 5.W, 

o ”owierzchni 0Ł3771 ha, ustala się nastę”u–ące 
zasady zagospodarowania: 

 

1) do”uszcza się ”rze—roczenie —oryta ”oto—u 
wyJącznie w formie most—a,  
 

2) do”uszcza się od”rowadzenie wód 
o”adowych z ”rzylegJych terenów ”o ich 
oczyszczeniu. 

 

§ 14Ł 1Ł Śla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
jednorodzinnej, o powierzchni 2.4836 ha, 

oznaczonych na rysunku planu symbolem 7.MN, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) ”odziaJ terenów na dziaJ—i o —sztaJcie zbliwonym 
do ”rosto—ąta lub tra”ezu, zgodnie z rysun—iem 
planu: 

 

a) minimalna szero—o`ć frontu 25,0 m, 
 

b) minimalna powierzchnia 0,10 ha, 

 

c) —ąt ”oJowenia granic w stosun—u do ”asa 
drogowego od 800 do 900, 

 

2) do”uszcza się realizac–ę ”oszczególnych 
inwestyc–i na terenach zJowonych z ”oJączonych 
dziaJe—, 

 

3) dostę”no`ć —omuni—acy–na wyJącznie 
z wydzielonych ciągów ”ieszo - jezdnych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami 

015.KD/X, 016.KD/X, 017.KD/X oraz 

018ŁKŚłX ”owiązanych —omuni—acy–nie z drogą 
”ubliczną oznaczoną na rysun—u ”lanu 
symbolem 03.KD/D, 

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

wschodniej zgodna z rysunkiem planu 

w odlegJo`ci 7Ł0 m od linii rozgranicza–ące– 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 03.KD/D, 

 

5) nie”rze—raczalne linie zabudowy od ciągów 
pieszo - jezdnych, oznaczonych na rysunku 

planu symbolami 015.KD/X, 016.KD/X, 

017.KD/X oraz 018.KD/X, zgodne z rysunkiem 

”lanu w odlegJo`ciach 6Ł0 m od ustalonych linii 
rozgranicza–ących, 

 

6) obiekty kubaturowe: budynki mieszkalne 

i gos”odarcze usytuować równolegle 
i ”rosto”adle do osi ciągów ”ieszo - jezdnych,  

 

7) w granicach —awde– wydzielone– dziaJ—i 
budowlanej nalewy ”rzewidzieć minimum 
2 miejsca postojowe na 100 m2 powierzchni 

mieszkalnej, 

 

8) nie do”uszcza się zmian w u—sztaJtowaniu 
terenu ”owodu–ących zmianę stosun—ów 
wodnych i s”Jyw wód o”adowych na ”oJowone 
niwe– tereny sąsiednie,  

 

9) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić 
odlegJo`ci od istnie–ących i ”ro–e—towanych 
elementów uzbro–enia zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, 

 

10) do”uszcza się ”rzebudowę —olizy–nego odcin—a 
napowietrznej linii elektroenergetycznej 15 kV, 

 

11) nie do”uszcza się zmian w zagos”odarowaniu 

terenu ”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie 
”owierzchni biologicznie czynne– ”oniwe– 
ws—auni—a 50% w stosun—u do —awde– 
wydzielone– dziaJ—i,  

 

12) ogrodzenia od strony drogi ”ubliczne– i ciągów 
pieszo - –ezdnych nie mogą ”rze—raczać 
ustalonych linii rozgranicza–ącychŁ 

 

2Ł Śla terenów, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury obie—tów: 
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1) budynki mieszkalne - obiekty na rzucie 

”rosto—ąta lub wielobo—u, od –edne– do dwóch 
kondygnacji nadziemnych, kryte stromymi 

dwuspadowymi lub wielospadowymi dachami 

o —ącie nachylenia od 300 do 400, wyso—o`ć do 
o—a”u do 4Ł0 m, wyso—o`ć do —alenicy do 
8.0 m, (toleranc–a wszyst—ich wymiarów 
±20%), 

 

2) budynki gospodarcze - obiekty na rzucie 

”rosto—ąta od –edne– do dwóch —ondygnacji 

nadziemnych, kryte stromymi dwuspadowymi 

lub wielos”adowymi dachami o —ącie 
nachylenia od 300 do 400, wyso—o`ć do o—a”u 
do 4,0 m, wyso—o`ć do —alenicy do 6Ł0 m, 
(toleranc–a wszyst—ich wymiarów ±20%), 
o ws”ólnych cechach archite—tury z budyn—ami 
mieszkalnymi i tworzące wraz z nimi –ednorodny 
”rzestrzennie zes”óJŁ 

 

§ 15Ł 1Ł Śla terenów zabudowy miesz—aniowe– 
–ednorodzinne– z do”uszczeniem usJug nie zaliczanych 
do ”rzedsięwzięć mogących znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o i uciąwliwo`ci nie ”rze—racza–ące– 
do”uszczalnych norm `rodowis—a ”oza granicami 
wJasnych dziaJe—, o ”owierzchni 0Ł3332 ha, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 8.MU, 

ustala się nastę”u–ące warun—i zagos”odarowania: 
 

1) ”odziaJ terenów na dziaJ—i o —sztaJcie zbliwonym 
do ”rosto—ąta lub trapezu, zgodnie z rysunkiem 

planu: 

 

a) minimalna szero—o`ć frontu 25,0 m, 
 

b) minimalna powierzchnia 0,10 ha, 

 

c) —ąt ”oJowenia granic w stosun—u do ”asa 
drogowego od 800 do 900, 

 

2) dostę”no`ć —omuni—acy–na wyJącznie 
z wydzielonego ciągu ”ieszo - jezdnego 

oznaczonego na rysunku planu symbolem 

019ŁKŚłX ”owiązanego —omuni—acy–nie z drogą 
”ubliczną oznaczoną na rysun—u ”lanu 
symbolem 02.KD/D, 

 

3) do”uszcza się dostę”no`ć —omuni—acy–na 
terenów od strony ”oJudniowe– bez”o`rednio 
z drogi publicznej oznaczonej symbolem 

02.KD/D, 

 

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od strony 

”oJudniowe– zgodna z rysun—iem ”lanu 
w odlegJo`ci 7Ł0 m od linii rozgranicza–ące– 
drogi publicznej oznaczonej symbolem 02.KD/D, 

 

5) nie”rze—raczalne linie zabudowy od ciągu 
pieszo-jezdnego, oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 019.KD/X, zgodne z rysunkiem planu 

w odlegJo`ciach 6Ł0 m od ustalonych linii 
rozgranicza–ących, 

 

6) obiekty kubaturowe: budynki mieszkalne, 

usJugowe, gos”odarcze i za”lecza technicznego 
sytuować równolegle do osi ciągu ”ieszo - 

jezdnego,  
 

7) w granicach —awde– wydzielone– dziaJ—i nalewy 
”rzewidzieć minimum 2 mie–sca ”osto–owe na 
100 m2 ”owierzchni miesz—alne– i od”owiednią 
do fun—c–i terenu ilo`ć mie–sc ”osto–owych dla 
samochodów ale nie mnie– niw 2 mie–sca na 
50 m2 powierzchni uwyt—owe– usJug, 

 

8) nie do”uszcza się zmian w u—sztaJtowaniu 
terenu ”owodu–ących zmianę stosun—ów 
wodnych i s”Jyw wód o”adowych na ”oJowone 
niwe– tereny sąsiednie,  

 

9) w zagos”odarowaniu terenu uwzględnić 
odlegJo`ci od istnie–ących i ”ro–e—towanych 
elementów uzbro–enia zgodnie z ”rze”isami 
odrębnymi, 

 

10) nie do”uszcza się zmian w zagos”odarowaniu 
terenu ”owodu–ących trwaJe uszczu”lenie 
”owierzchni biologicznie czynne– ”oniwe– 
ws—auni—a 30% w stosun—u do —awde– 
wydzielone– dziaJ—i,  

 

11) ogrodzenie od strony drogi ”ubliczne– nie mowe 
”rze—raczać ustalonych linii rozgranicza–ącychŁ 

 

2Ł Śla terenów, o —tórym mowa w ustŁ 1, 
ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania zabudowy 
i archite—tury obie—tów: 
 

1) budyn—i miesz—alne i usJugowe - obiekty na 

rzucie ”rosto—ąta lub wielobo—u, od –edne– do 
dwóch —ondygnac–i nadziemnych, —ryte 
stromymi dwuspadowymi lub wielospadowymi 

dachami o —ącie nachylenia od 300 do 400, 

wyso—o`ć do o—a”u do 4Ł0 m, wyso—o`ć do 
kalenicy do 8.0 m, (tolerancja wszystkich 

wymiarów ±20%), 
 

2) budynki gospodarcze i zaplecza technicznego - 

obie—ty na rzucie ”rosto—ąta od –edne– do 
dwóch —ondygnac–i nadziemnych, —ryte 
stromymi dwuspadowymi lub wielospadowymi 

dachami o —ącie nachylenia od 300 do 400, 

wyso—o`ć do o—a”u do 4,0 m, wyso—o`ć do 
kalenicy do 6.0 m, (tolerancja wszystkich 

wymiarów ±20%), o ws”ólnych cechach 
architektury z budynkami mieszkalnymi 

i tworzące wraz z nimi –ednorodny ”rzestrzennie 
zes”óJŁ 

 

§ 16Ł Śla terenów —omuni—ac–i, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 01.KD/L, o powierzchni 

0Ł7990 ha, ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania: 

 

1) droga z jednostronnym chodnikiem 

o szero—o`ci 15Ł0 m w liniach rozgranicza–ących,  
 

2) szero—o`ć –ezdni co na–mnie– 6Ł0 mŁ 
 

§ 17Ł Śla terenów —omuni—ac–i, oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 02.KD/D oraz 03.KD/D 

o ”owierzchniach od”owiednio o—oJo 0Ł1668 ha 
i 0Ł2913 ha ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania: 
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1) droga o szero—o`ci 10Ł0 m w liniach 
rozgranicza–ących,  
 

2) szero—o`ć –ezdni co na–mnie– 5Ł0 mŁ 
 

§ 18Ł Śla terenów —omunikacji, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami 011.KD/X, 012.KD/X, 

013.KD/X, 014.KD/X, 015.KD/X, 016.KD/X, 

017.KD/X, 018.KD/X oraz 019.KD/X, 

o powierzchniach odpowiednio 0.0424 ha, 0.0736 ha, 

0.0666 ha, 0.0346 ha, 0.0331 ha, 0.0373 ha, 

0.0772 ha, 0.0657 ha i 0Ł0257 ha, ustala się 
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania: 
 

1) szero—o`ć ciągów ”ieszo-jezdnych 5.0 m do 

10Ł0 m w liniach rozgranicza–ących,  
 

2) w liniach rozgranicza–ących ciągów ”ieszo - 
–ezdnych za”ewnić ”lace manewrowe zgodnie 
z ”rze”isami odrębnymi, 

 

IIIŁ PRźśPISŹ KOKCOWś 

 

§ 19Ł Śo czasu realizac–i ustaleL ”lanu 
do”uszcza się dotychczasowy s”osób uwyt—owania 
terenu. 

 

§ 20Ł Ustala się staw—ę sJuwącą naliczaniu 
o”Jaty związane– ze wzrostem warto`ci nieruchomo`ci 
w wyniku uchwalenia niniejszego planu 

w wyso—o`ciach:  
 

- 5% dla terenów oznaczonych symbolami 
ZP, W,  

 

- 5% dla terenów oznaczonych symbolami 
KD, KDX,  

 

- 30% dla terenów oznaczonych symbolami 
MN, MU. 

 

§ 21Ł Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy Czarna. 

 

§ 22Ł UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

* zaJączni—a Nr 2 nie ogJasza się 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

ździsJaw Jaromi 
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