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ROZSTRZYGNIĈCIE 

SPOSOBU REALIZACJI, ZAPISANYCH W ZMIANIE MIEJSCOWEGO PLANU, INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  

ORAZ ZASAD ICH FINANSOWANIA 
 
1. W związku z uchwaleniem miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Łyszkowice, obszar położony w Łyszkowicach, w 
rejonie ul. Brzezińskiej, Chruņlińskiej, Głowackiego i 
Targowej zostaną wyznaczone tereny przeznaczo-ne 
pod zabudowĉ mieszkaniową jednorodzinną oraz 
drogi dojazdowe do działek budowlanych. Powsta-
nie koniecznoņć realizacji zadań inwestycyjnych 
związanych z przystosowaniem terenu do zabudo-
wy. 

2. Zgodnie z przepisami art. 7 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz.U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zaspokajanie 
zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań wła-
snych gminy. W szczególnoņci zadania własne o-
bejmują sprawy związane z problematyką gospodar-
ki przestrzennej, a w tym miĉdzy innymi: 
 - ładu przestrzennego, gospodarki nierucho-

moņciami, ochrony ņrodowiska i przyrody 
oraz gospodarki wodnej, 

 - gminnych dróg, ulic, mostów, placów, 
 - wodociągów i zaopatrzenia w wodĉ, kanali-

zacji, usuwania i oczyszczania ņcieków ko-
munalnych, utrzymania urządzeń sanitar-
nych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energiĉ elek-
tryczną i cieplną oraz gaz, 

 - zieleni gminnej i zadrzewień. 
Do zadań związanych z przystosowaniem te-

renu do zabudowy należą: 

 - budowa nawierzchni jezdni w ulicach o po-
wierzchni 2650 m2, 

 - budowa nawierzchni chodników o powie-
rzchni 1480 m2, 

 - budowa oņwietlenia ulic na długoņci 715 m, 
 - budowa sieci wodociągowej o długoņci 380 

m, 
 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej po długo-

ņci 380 m, 
 - budowa sieci kanalizacji deszczowej po dłu-

goņci 380 m. 
3. Powyższe zadania zostaną umieszczone w 

programach rozwoju poszczególnych elementów za-
gospodarowania, a nastĉpnie w zadaniach rzeczo-
wych budżetu gminy na kolejne lata. 

4. Finansowanie realizacji inwestycji oparte 
bĉdzie o: 
 - budżet gminy, 
 - fundusze strukturalne Unii Europejskiej w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w Polsce, 

 - umowy publiczno prywatne z wykorzysta-
niem kapitału inwestorów realizujących za-
gospodarowanie terenów produkcyjno-usłu-
gowych, 

 - umowy dotyczące realizacji inwestycji dro-
gowych. 
Poszczególne tytuły inwestycyjne bĉdą pro-

mowane do uwzglĉdnienia w Zintegrowanym Pro-
gramie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego. 
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UCHWAŁA NR XLV/393/10 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

  
 z dnia 11 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie geodezyjnym Majków Duży - wschód w Gminie Wola Krzysztoporska 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 

Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 138, 
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 
1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 
157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 
146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. 
Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, 
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poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z  
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124), Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrĉbie geodezyjnym 
Majków Duży – wschód w Gminie Wola Krzyszto-
porska. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla obszaru położonego w obrĉbie 
geodezyjnym Majków Duży – wschód w Gminie 
Wola Krzysztoporska, zwany dalej Planem, obejmuje 
obszar okreņlony w Uchwale Nr XXV/229/2008 Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 listopada  
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w obrĉbie geodezyj-
nym Majków Duży w Gminie Wola Krzysztoporska. 

2. Granice obszaru Planu stanowią: 
1)  od północy – linia przebiegająca w odległoņci 70 

m od południowej granicy działki nr ewd. 197 - 
droga; 

2)  od zachodu – zachodnie granice działek nr ewid. 
337 - droga i nr ewid. 247 – droga; 

3)  od wschodu – wschodnie granice działek nr ewid. 
284, 281, 355; 

4)  od południa – linia przebiegająca przez północną 
granicĉ działki nr ewid. 362/2 – droga, linia prze-
biegająca w odległoņci 320 m od północnej gra-
nicy działki nr ewid. 362/2 - droga oraz południo-
wa granica rzeki Strawy. 

§ 2. Integralnymi czĉņciami uchwały są: 
1)  załącznik nr 1 - rysunek Planu w skali 1:1000; 
2)  załącznik nr 2 - rozstrzygniĉcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag złożonych do projektu Planu; 
3)  załącznik nr 3 - rozstrzygniĉcie o sposobie realiza-

cji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1)  Planie - należy przez to rozumieć tekst i rysunek 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego bĉdący przedmiotem niniejszej u-
chwały; 

2)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które okreņla wio-
dącą funkcjĉ użytkowania terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi; 

3)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, 
wzbogacające przeznaczenie podstawowe; 

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć liniĉ, poza którą nie mogą wysuwać siĉ 

czĉņci nadziemne budynków oraz pochylnie, 
schody zewnĉtrzne; linia ta nie dotyczy czĉņci 
podziemnych oraz czĉņci obiektów nie łączących 
siĉ konstrukcyjnie z gruntem, takich jak: balkony, 
wykusze, logie, gzymsy, okapy, zadaszenia nad-
wieszone nad wejņciami do budynków, przy 
czym owo wysuniĉcie nie może być wiĉksze niż 
0,8 m dla okapów i gzymsów oraz wiĉksze niż 1,3 
dla pozostałych elementów; 

5)  nieruchomoņci – należy przez to rozumieć działki 
lub fragmenty działek położone w granicach ob-
szaru Planu tworzące jeden teren inwestycyjny; 

6)  przedsiĉwziĉciach mogących znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko - należy przez to rozumieć 
przedsiĉwziĉcia mogące znacząco oddziaływać 
na ņrodowisko wymagające przeprowadzenia 
postĉpowania w sprawie oceny oddziaływania 
przedsiĉwziĉcia na ņrodowisko lub oceny oddzia-
ływania przedsiĉwziĉcia na obszar Natura 2000; 

7)  uciążliwoņci - należy przez to rozumieć oddziały-
wanie na otoczenie przekraczające wielkoņci do-
puszczalne; 

8)  emisji - należy przez to rozumieć wprowadzanie 
do ņrodowiska wytworów działalnoņci człowieka 
(np. cząstek substancji, drgań, hałasu, odorów); 

9)  infrastrukturze technicznej - należy przez to rozu-
mieć elementy układu komunikacyjnego z miej-
scami postojowymi oraz uzbrojenie techniczne 
wraz z urządzeniami technicznymi; 

10)  uzbrojeniu technicznym lokalizowanym pod zie-
mią – należy przez to rozumieć instalacje pod-
ziemne wraz z niezbĉdnymi dla ich funkcjonowa-
nia urządzeniami technicznymi i innymi obiekta-
mi budowlanymi stanowiącymi czĉņci instalacji, 
które ze wzglĉdów technicznych posadowi siĉ na 
powierzchni, w tym także słupy oņwietleniowe; 

11)  wprowadzaniu innego przeznaczenia – należy 
przez to rozumieć użytkowanie odmienne od 
przeznaczenia opisanego w Planie jako podsta-
wowe lub dopuszczalne oraz różne od istnieją-
cych form wykorzystania terenu, co oznacza że 
np. rolnicze wykorzystywanie terenu w formie 
istniejącej w dniu uchwalenia Planu nie jest trak-
towane jako „wprowadzanie innego przeznacze-
nia” i może być kontynuowane do czasu realizacji 
ustaleń Planu. 

2. Pojĉcia i okreņlenia niezdefiniowane, nale-
ży rozumieć zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

§ 4. Plan wyznacza tereny o okreņlonym prze-
znaczeniu i okreņlonych zasadach zagospodarowa-
nia, wydzielone na rysunku Planu liniami rozgrani-
czającymi oraz opisane liczbą i symbolem litero-
wym: 
1)  1P – tereny produkcji; 
2)  1U, 2U – tereny usług; 
3)  1IT, 2IT – tereny obsługi infrastruktury technicz-

nej; 
4)  1KS, 2KS – tereny obsługi komunikacji samocho-

dowej; 
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5)  tereny dróg: 
 a) 1KDGP – droga klasy głównej ruchu przyspie-

szonego, 
 b) 1KDL, 2KDL – drogi klasy lokalnej, 
 c) 1KDD, 2KDD, 3KDD – drogi klasy dojazdowej. 

§ 5. 1. Nastĉpujące oznaczenia graficzne ry-
sunku Planu wprowadzone w granicach obszaru 
Planu, są ustaleniami obowiązującymi: 
1)  granice obszaru Planu; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnych zasadach zagospodarowania; 
3)  symbole okreņlające przeznaczenie terenu; 
4)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
5)  wartoņci liczbowe podane w metrach precyzujące 

ustalenia Planu; 
6)  archeologiczne strefy ochrony konserwatorskiej 

„W”. 
2. Oznaczone na rysunku Planu strefy bez-

pieczeństwa od napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych i rurociągu przesyłowego produktów naf-
towych obowiązują w zakresie podanych wartoņci 
liczbowych okreņlających ich szerokoņci. Lokalizacja 
sieci bĉdąca odniesieniem do wyznaczenia stref - na 
podstawie aktualnych map do celów projektowych. 

3. Pozostałe oznaczenia wystĉpujące na ry-
sunku Planu mają charakter informacyjny. 

 
Rozdział 2 

Przepisy szczegółowe 
 
§ 6. Ustala siĉ zasady kształtowania terenów 

dróg: 
1)  powiązania komunikacyjne obszaru Planu z ze-

wnĉtrznym układem komunikacyjnym realizowa-
ne bĉdą za poņrednictwem drogi 1KDGP (w ob-
szarze Planu fragment skrzyżowania) i 1KDL (ist-
niejąca droga kategorii gminnej); 

2)  wyznaczone w Planie drogi 1KDGP, 1KDL, 2KDL, 
1KDD, 2KDD, 3KDD są celami publicznymi; 

3)  szerokoņć dróg w liniach rozgraniczających zgod-
na z rysunkiem Planu; 

4)  dla drogi 1KDGP ustala siĉ – droga klasy głównej 
ruchu przyspieszonego; 

5)  dla dróg KDL ustala siĉ – drogi klasy lokalnej: 
 a) dla drogi 1KDL: 
  - powyżej skrzyżowania z drogą 2KDD, szero-

koņć w liniach rozgraniczających 12 m liczone 
po 6 m od osi, z czego w obszarze Planu sze-
rokoņć 10 m, 

  - na odcinku drogi pomiĉdzy 2KDL i 2KDD 
szerokoņć w liniach rozgraniczających 15 m, z 
czego w obszarze Planu szerokoņć 13 m, 

 b) dla drogi 2KDL szerokoņć w liniach rozgrani-
czających 15 m, 

 c) przekroje jednojezdniowe, 
 d) minimalna szerokoņć jezdni 5 m; 
6)  dla dróg klasy dojazdowej o symbolach 1KDD, 

2KDD, 3KDD, ustala siĉ: 
 a) przekroje jednojezdniowe, 
 b) minimalna szerokoņć jezdni równa 4,5 m; 

7)  w pasach dróg zakazuje siĉ realizacji obiektów i 
konstrukcji budowlanych, w tym również tymcza-
sowych oraz reklam, za wyjątkiem: 

 a) urządzeń technicznych służących zachowaniu 
lub poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go, 

 b) sieci podziemnych uzbrojenia technicznego, 
 c) elementów informacji wizualnej np. słupków 

kierunkowych; 
8)  nakazuje siĉ zapewnienie pieszej dostĉpnoņci 

terenu z uwzglĉdnieniem potrzeb osób niepełno-
sprawnych w zakresie obowiązkowego stosowa-
nia obniżeń chodników do poziomów jezdni w 
obszarach przejņć dla pieszych i przejazdów dla 
rowerzystów; 

9)  w obszarze co najmniej jednej drogi ustala siĉ 
stosowanie ujednoliconych w formie urządzeń 
ulicznych, takich jak: kosze na ņmieci, latarnie, 
słupki drogowe; 

10)  wskazuje siĉ teren stanowiska archeologicznego, 
dla którego ustala siĉ archeologiczną strefĉ och-
rony konserwatorskiej „W” o zasiĉgu przedsta-
wionym na rysunku Planu; 

11)  dla archeologicznej strefy ochrony konserwator-
skiej „W”, ustala siĉ: 

 a) obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o planowanych robo-
tach ziemnych i ich zakresie oraz uzgodnienie 
inwestycji i zakresu wyprzedzających badań ra-
towniczych, 

 b) dokonanie zawiadomienia i uzyskanie uzgod-
nienia winno być dokonane przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowĉ (lub innej prawnej for-
my uprawniającej do rozpoczĉcia robót bu-
dowlanych), przed przystąpieniem do wszel-
kiego typu prac ziemnych, 

 c) w przypadku natrafienia w czasie prac ziem-
nych na przedmioty, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo, że są zabytkami archeo-
logicznymi, należy postĉpować zgodnie z prze-
pisami odrĉbnymi dotyczącymi ochrony zabyt-
ków – w szczególnoņci wymagane zaprze-
stanie robót, zabezpieczenie znaleziska oraz 
zawiadomienie właņciwego konserwatora za-
bytków lub wójta gminy; 

12)  zabrania siĉ niszczenia i uszkadzania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych; 

13)  w przypadku prowadzenia robót budowlanych 
mogących naruszyć urządzenia melioracji wod-
nych szczegółowych wymagane jest zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania drenażu na ob-
szarach przyległych, a w tym rozwiązanie kolizji z 
istniejącymi urządzeniami w uzgodnieniu z wła-
ņciwym zarządem melioracji; 

14)  dla terenów dróg ustala siĉ stawkĉ procentową 
służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu warto-
ņci nieruchomoņci spowodowanej uchwaleniem 
Planu w wysokoņci 1%. 

§ 7. Ogólne zasady kształtowania sieci uzbro-
jenia technicznego: 
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1)  ustala siĉ docelowe pełne zaopatrzenie i wyposa-

żenie obszaru Planu w sieci uzbrojenia, a w tym: 
wodociągową, kanalizacji sanitarnej, elektroener-
getyczną, gazową; 

2)  powiązania sieci uzbrojenia technicznego obszaru 
Planu z układem sieci gminnych realizowane bĉ-
dą poprzez budowĉ, rozbudowĉ, modernizacjĉ 
układów sieciowych; 

3)  nakazuje siĉ prowadzenie przewodowych sieci 
uzbrojenia technicznego w obrĉbie linii rozgrani-
czających dróg; 

4)  w przypadku braku możliwoņci technicznych lub 
prawnych realizacji uzbrojenia technicznego zgo-
dnie z pkt 3, dopuszcza siĉ prowadzenie sieci 
uzbrojenia technicznego maksymalnie blisko po-
za liniami rozgraniczającymi dróg lub maksymal-
nie zbliżone do innych granic działek lub też w in-
ny sposób nie blokujący możliwoņci ewentualnej 
zabudowy; 

5)  ustala siĉ możliwoņć lokalizacji obiektów i urzą-
dzeń dla obsługi sieci uzbrojenia technicznego na 
całym obszarze Planu, zgodnie z wymogami te-
chnicznymi; 

6)  obowiązuje zapewnienie dostĉpu do sieci w ce-
lach eksploatacyjnych; 

7)  dla wszystkich przewodowych sieci uzbrojenia 
technicznego ustala siĉ realizacjĉ wyłącznie w 
formie doziemnej; 

8)  dopuszcza siĉ napowietrzne prowadzenie i utrzy-
manie sieci elektroenergetycznych 110 kV i wyż-
szych napiĉć, w tym rozbudowĉ, przebudowĉ, 
remont istniejącej sieci elektroenergetycznej 220 
kV; 

9)  obowiązują ustalenia § 6, pkt 11-12. 
§ 8. Ustalenia w zakresie sieci wodociągo-

wych: 
1)  nakazuje siĉ realizacjĉ zaopatrzenia w wodĉ dla 

celów bytowo–gospodarczych oraz do celów 
ochrony p.poż. z sieci wodociągowej z dopusz-
czeniem budowy ujĉć wody podziemnej do ce-
lów publicznego zaopatrzenia w wodĉ; 

2)  dla zrealizowanych nowych ujĉć wody obowiązu-
je wyznaczenie stref ochrony sanitarnej i zapew-
nienie tej ochrony poprzez zabezpieczenie herme-
tycznoņci ujĉć, osłony przed skażeniami chemicz-
nymi, a także niezawodnoņci technicznej i moni-
toringu; 

3)  ustala siĉ budowĉ sieci wodociągowej w ukła-
dach pierņcieniowych z dopuszczeniem odstĉ-
pstw uwarunkowanych wzglĉdami technicznymi; 

4)  ustala siĉ koniecznoņć zapewnienia zaopatrzenia 
w wodĉ w warunkach kryzysowych m. in. przez 
budowĉ odcinków sieci domykających pierņcie-
nie (obwody) sieci zasilających; 

5)  ustala siĉ zaopatrzenie sieci wodociągowych w 
hydranty naziemne do celów przeciwpożaro-
wych. 

§ 9. Dla kształtowania sieci kanalizacji sani-

tarnej i deszczowej ustala siĉ realizacjĉ w układzie 
sieci rozdzielczych. 

§ 10. Ustalenia w zakresie sieci elektroener-
getycznych: 
1)  wskazuje siĉ teren dla lokalizacji stacji transfor-

matorowych w terenach 1IT, 2IT; 
2)  dopuszcza siĉ lokalizacjĉ stacji transformatoro-

wych w innych terenach, poza pasami dróg, na 
działkach z zapewnionym dostĉpem do dróg pu-
blicznych; 

3)  dla napowietrznej sieci elektroenergetycznej 220 
kV ustala siĉ możliwoņć remontu, przebudowy, 
rozbudowy z zastosowaniem rozwiązań technicz-
nych minimalizujących generowanie uciążliwoņci; 

4)  dopuszcza siĉ budowĉ instalacji wykorzystują-
cych siłĉ wiatru do produkcji energii w terenie 1P 
stanowiących co najwyżej przedsiĉwziĉcia mogą-
ce potencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodo-
wisko i pod warunkiem, że emisje pozostaną po-
za strefami przebywania ludzi. 

§ 11. W zakresie zapewnienia dostĉpu do sie-
ci telekomunikacji: w terenie 1P dopuszcza siĉ lokali-
zacjĉ stacji nadawczych radiokomunikacyjnych, ra-
dionawigacyjnych, radiolokacyjnych stanowiących 
przedsiĉwziĉcia mogące potencjalnie znacząco od-
działywać na ņrodowisko pod warunkiem, że emisje 
pozostaną poza strefami przebywania ludzi. 

§ 12. 1. Dla terenu 1P ustala siĉ przeznacze-
nie - tereny produkcji, a w tym: 
1)  przeznaczenie podstawowe – produkcja, prze-

mysł, logistyka, spedycja, składy, obsługa trans-
portu; 

2)  przeznaczenie dopuszczalne – usługi, infrastruktu-
ra techniczna; 

3)  zakazuje siĉ wprowadzania innego przeznaczenia 
niż wymienione w pkt 1 i 2, także w postaci zago-
spodarowania tymczasowego. 

2. Zasady realizacji przeznaczenia: 
1)  w zakresie obsługi transportu dopuszcza siĉ sta-

cje obsługi ņrodków transportu, stacje paliw, par-
kingi dla samochodów ciĉżarowych; 

2)  w zakresie usług: 
 a) usługi handlu o powierzchni sprzedaży do 2000 

m2, 
 b) zakazuje siĉ wprowadzania usług związanych z 

ochroną zdrowia, oņwiatą, sportem, rekreacją, 
kulturą, związanych z wielogodzinnym prze-
bywaniem dzieci i młodzieży, domów opieki 
społecznej i placówek karnych lub opiekuńczo-
wychowawczych, 

 c) zakazy lit. b nie dotyczą funkcji realizowanych 
w postaci pomieszczeń w ramach wiodącej 
funkcji terenu np. sale rekreacyjne, biblioteczne 
dla pracowników, przyzakładowe przychodnie i 
gabinety lekarskie; 

3)  wyklucza siĉ funkcje w zakresie gospodarki od-
padami; 

4)  w zakresie infrastruktury dopuszcza siĉ budowĉ 
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stacji nadawczych radiokomunikacyjnych, radio-
nawigacyjnych, radiolokacyjnych oraz instalacji 
wykorzystujących siłĉ wiatru do produkcji energii 
pod warunkiem utrzymania uciążliwoņci w stre-
fach niedostĉpnych dla ludzi; 

5)  dopuszcza siĉ łączne zagospodarowanie działek 
bez koniecznoņci ich scalania. 

3. Zasady zagospodarowania terenu i lokali-
zacji zabudowy: 
1)  lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy 

ustalonymi na rysunku Planu; 
2)  wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni nieruchomoņci do 50%; 
3)  wskaźnik intensywnoņci zabudowy w stosunku 

do powierzchni nieruchomoņci objĉtej zagospo-
darowaniem do 1,5; 

4)  udział powierzchni biologicznie czynnej dla nieru-
chomoņci minimum 30%; 

5)  obowiązują ograniczenia inwestycyjne spowo-
dowane istniejącą napowietrzną siecią elektro-
energetyczną 220 kV: 

 a) ustala siĉ maksymalną strefĉ bezpieczeństwa 
szerokoņci 70 m, (po 35 m w poziomie, licząc 
od osi przebiegu linii), 

 b) obowiązek uzgodnienia z zarządcą sieci inwe-
stycji lokalizowanych w strefie bezpieczeństwa, 

 c) zakaz lokalizacji zabudowy z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi w strefie bez-
pieczeństwa oraz sadzenia zieleni wysokiej pod 
linią elektroenergetyczną napowietrzną i w od-
ległoņciach poziomych mniejszych niż 50,0 m 
od osi linii; 

6)  obowiązują ograniczenia inwestycyjne spowo-
dowane istniejącym rurociągiem przesyłowym 
produktów naftowych: 

 a) ustala siĉ maksymalną strefĉ bezpieczeństwa 
od rurociągu szerokoņci 30 m, (po 15 m w po-
ziomie, licząc od osi), 

 b) wewnątrz strefy bezpieczeństwa zakazuje siĉ 
lokalizacji zabudowy, składowania, sadzenia 
drzew, 

 c) dopuszcza siĉ jedynie przeprowadzanie ciągów 
komunikacyjnych, dróg wewnĉtrznych, 

 d) inwestycje budowlane lokalizowane w strefie 
wymagają uzgodnienia z zarządcą rurociągu; 

7)  ograniczenia zawarte w pkt 5 i 6 przestają obo-
wiązywać po likwidacji danej sieci lub jej trwałym 
wyłączeniu z eksploatacji; 

8)  zabrania siĉ niszczenia i uszkadzania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych; 

9)  w przypadku prowadzenia robót budowlanych 
mogących naruszyć urządzenia melioracji wod-
nych szczegółowych wymagane jest zapewnienie 
prawidłowego funkcjonowania drenażu na ob-
szarach przyległych, a w tym rozwiązanie kolizji z 
istniejącymi urządzeniami w uzgodnieniu z wła-
ņciwym zarządem melioracji. 

4. Zasady realizacji zabudowy: 
1)  maksymalna wysokoņć budynku – 18 m; 

2)  wysokoņć obiektów wieżowych, masztowych, 
technologicznych do 30 m; 

3)  dopuszcza siĉ dowolne kształtowanie przekryć 
dachowych, w tym przekrycia krzywoliniowe; 

4)  dla przekryć dachowych o płaszczyznach prosto-
liniowych i połaciach widocznych na elewacjach 
ustala siĉ nachylenie do 100% i przeciwległe po-
łacie o jednakowych nachyleniach (nie dotyczy 
konstrukcji szedowych); 

5)  w budynkach użytecznoņci publicznej (podpiwni-
czeniach lub odpowiednich pomieszczeniach par-
terów) obowiązuje realizacja pomieszczeń o kon-
strukcji odpornej na zgruzowanie, z możliwoņcią 
bezkolizyjnej i szybkiej ich adaptacji dla celów 
ochrony ludnoņci w sytuacji zagrożenia. 

5. Zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
1)  zakazuje siĉ realizacji przedsiĉwziĉć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, za 
wyjątkiem infrastruktury technicznej; 

2)  nakazuje siĉ zamkniĉcie wszelkich uciążliwoņci w 
granicach danej nieruchomoņci z zastosowaniem 
wszelkich ņrodków technicznych, technologicz-
nych, zieleni, w tym kurtyn antyodorowych, fil-
trów, ekranów akustycznych itp.; 

3)  wyklucza siĉ instalacje nie gwarantujące dotrzy-
mania dopuszczalnych emisji substancji; 

4)  zakazuje siĉ lokalizacji zakładów stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szcze-
gólnoņci stwarzających zagrożenie wystąpieniem 
poważnych awarii – zakładów o zwiĉkszonym ry-
zyku lub zakładów o dużym ryzyku; 

5)  zakazuje siĉ lokalizowania inwestycji o ponad-
normatywnych emisjach zorganizowanych nie 
dających siĉ zneutralizować w obszarze nieru-
chomoņci; 

6)  w paņmie szerokoņci 50 m od strony terenów 1U i 
2U zakazuje siĉ lokalizacji obiektów generujących 
uciążliwoņci, także miejsc postojowych dla samo-
chodów ciĉżarowych, miejsc rozładunku; 

7)  wyklucza siĉ bezpoņredni i poņredni zrzut do wód 
gruntowych wszelkich substancji toksycznych, 
które mogą wywrzeć szkodliwy wpływ na wodĉ 
gruntową lub które mogą utrzymywać siĉ w ņro-
dowisku i ulegać bioakumulacji; 

8)  dla terenów narażonych na zanieczyszczenie i 
wymagających stosowania urządzeń podczysz-
czających ņcieki opadowe lub roztopowe (np. 
miejsca gromadzenia odpadów, place manew-
rowe pojazdów) wymagane stosowanie nawierz-
chni uniemożliwiających przenikanie do gruntu 
oraz umożliwiających zbieranie ņcieków; 

9)  w zakresie gospodarki odpadami ustala siĉ pod-
dawanie ich procesom odzysku lub usuwanie bez 
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stoso-
wania procesów lub metod, które mogą być 
szkodliwe dla ņrodowiska, a szczególnie, aby nie 
powodować: 

 a) zagrożenia dla wody, powietrza, gleby, roņlin i 
zwierząt, 
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 b) uciążliwoņci powodowanych przez hałas lub 

odory, 
 c) szkodliwego oddziaływania na tereny upraw 

rolnych lub miejsca istniejącego bądź poten-
cjalnego zamieszkania; 

10)  w zakresie gospodarowania wodami publicznymi 
płynącymi: 

 a) obowiązuje utrzymanie drożnoņci koryta rzeki 
Strawy, z dopuszczeniem przebudowy koryta, 
zmiany przebiegu, 

 b) dopuszcza siĉ tworzenie wszelkich systemów 
retencji wód, budowĉ zbiorników retencyjnych 
oraz innych elementów, których celem jest 
ograniczanie ryzyka wystąpienia powodzi i jej 
skutków, 

 c) dopuszcza siĉ realizacjĉ ciągów komunikacyj-
nych, kładek, mostów, przepustów i sieci uz-
brojenia technicznego w sposób nie utrudnia-
jący przepływu wody lub spływu lodów, nie 
naruszający elementów obudowy koryta oraz 
nie uszkadzający wylotów kanalizacji deszczo-
wej – na warunkach właņciwego administrato-
ra cieku wodnego, 

 d) dla wszystkich nieruchomoņci przyległych do 
wód powierzchniowych publicznych obowiąz-
ku pozostawienia pasów dostĉpu do wód - za-
kaz grodzenia w odległoņci mniejszej niż 1,5 m 
od linii brzegu, a także zakazywania lub unie-
możliwiania przechodzenia przez ten fragment 
nieruchomoņci. 

6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego 
oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 
1)  wskazuje siĉ teren stanowiska archeologicznego, 

dla którego ustala siĉ archeologiczną strefĉ 
ochrony konserwatorskiej „W” o zasiĉgu przed-
stawionym na rysunku Planu; 

2)  dla archeologicznej strefy ochrony konserwator-
skiej „W”, ustala siĉ: 

 a) obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o planowanych robo-
tach ziemnych i ich zakresie oraz uzgodnienie 
inwestycji i zakresu wyprzedzających badań ra-
towniczych, 

 b) dokonanie zawiadomienia i uzyskanie uzgod-
nienia winno być dokonane przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowĉ (lub innej prawnej 
formy uprawniającej do rozpoczĉcia robót bu-
dowlanych), przed przystąpieniem do wszel-
kiego typu prac ziemnych, 

 c) w przypadku natrafienia w czasie prac ziem-
nych na przedmioty, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo, że są zabytkami archeo-
logicznymi, należy postĉpować zgodnie z prze-
pisami odrĉbnymi dotyczącymi ochrony zabyt-
ków – w szczególnoņci wymagane zaprzestanie 
robót, zabezpieczenie znaleziska oraz zawia-
domienie właņciwego konserwatora zabytków 
lub wójta gminy; 

3)  nakazuje siĉ ujednolicanie kolorystyki i zasady 
kształtowania formy architektonicznej budynków 
w ramach nieruchomoņci; 

4)  w zakresie ogrodzeń wyklucza siĉ prefabrykaty 
betonowe i ogrodzenia pełne; 

5)  dopuszcza siĉ ogrodzenia pełne tylko w przypad-
kach uwarunkowanych technologicznie, także w 
przypadku wykorzystania jako ekranów; 

6)  wyklucza siĉ reklamy o powierzchni ponad 50 m2; 
7)  wyklucza siĉ reklamy na ogrodzeniach. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
1)  ustala siĉ obsługĉ komunikacyjną z przyległych 

dróg; 
2)  dla wewnĉtrznego układu komunikacyjnego usta-

la siĉ: 
 a) kształtowanie dróg wewnĉtrznych o parame-

trach technicznych odpowiadających drogom 
publicznym klasy dojazdowej, 

 b) obsługa nieruchomoņci zjazdami o parame-
trach zjazdów publicznych, 

 c) dla ciągów pieszych stosowanie nawierzchni 
niepylących, 

 d) dla terenów przeznaczonych dla ruchu pojaz-
dów stosowanie nawierzchni utwardzonych; 

3)  ustala siĉ obowiązek zapewnienia miejsc posto-
jowych dla samochodów w ramach nieruchomo-
ņci; 

4)  ustala siĉ nastĉpujące minimalne wskaźniki wy-
posażenia terenów w miejsca postojowe na sa-
mochody osobowe: 

 a) dla produkcji, przemysłu, logistyki, spedycji, 
składów, obsługi transportu – jedno stanowi-
sko na 2 zatrudnionych, 

 b) dla usług – jedno stanowisko na każde rozpo-
czĉte 50 m2 powierzchni użytkowej budynku 
głównego. 

8. Zasady uzbrojenia technicznego: 
1)  nakazuje siĉ wyprzedzającą bądź równoległą 

realizacjĉ uzbrojenia technicznego w stosunku do 
zabudowy; 

2)  dla wszystkich przewodowych mediów uzbroje-
nia technicznego ustala siĉ realizacjĉ wyłącznie w 
formie doziemnej; 

3)  zaopatrzenie w wodĉ do celów gospodarczo – 
bytowych, technologicznych, p.poż. z sieci wodo-
ciągowej z dopuszczeniem indywidualnych ujĉć 
wody podziemnej; 

4)  dla zrealizowanych nowych ujĉć wody obowiązu-
je wyznaczenie stref ochrony sanitarnej i zapew-
nienie tej ochrony poprzez zabezpieczenie herme-
tycznoņci ujĉć, osłony przed skażeniami chemicz-
nymi, a także niezawodnoņci technicznej i moni-
toringu; 

5)  w zakresie odprowadzenia ņcieków ustala siĉ: 
 a) docelowe odprowadzenie ņcieków sanitarnych 

i technologicznych do sieci kanalizacji sanitar-
nej, 

 b) do czasu zaistnienia warunków podłączenia do 
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sieci scentralizowanej dopuszcza siĉ stosowa-
nie indywidualnych bezodpływowych zbiorni-
ków na ņcieki z jednoczesnym warunkiem li-
kwidacji i podłączenia do sieci kanalizacyjnej w 
nieprzekraczalnym terminie 2 lat od czasu za-
istnienia możliwoņci technicznych takiego pod-
łączenia, 

 c) dla ņcieków z linii technologicznych nakazuje 
siĉ zastosowanie koniecznych urządzeń do ich 
podczyszczania lub oczyszczania, zapewniają-
cych zachowanie dopuszczalnych stĉżeń sub-
stancji; 

6)  w zakresie odprowadzenia wód opadowych i 
roztopowych: 

 a) z powierzchni zanieczyszczonych, takich jak 
np.: parkingi, place manewrowe, ustala siĉ do-
celowe odprowadzenie do sieci kanalizacji de-
szczowej, a w przypadku braku możliwoņci 
technicznych ustala siĉ odprowadzenie do 
zbiorników retencyjnych, dołów chłonnych re-
alizowanych na terenie inwestycji z zastoso-
waniem koniecznych urządzeń podczyszczają-
cych, 

 b) z dachów – dopuszcza siĉ odprowadzenie po-
wierzchniowe; 

7)  w zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala siĉ: 
 a) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 
 b) do czasu realizacji układów zbiorowego zaopa-

trzenia w gaz dopuszcza siĉ korzystanie z in-
dywidualnych zbiorników gazu płynnego; 

8)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów ogrze-
wczych, ustala siĉ: 

 a) stosowanie paliw gazowych, oleju opałowego, 
paliw odnawialnych, energii elektrycznej, 

 b) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchen-
nych na wĉglowe noņniki energii, 

 c) zaleca siĉ stosowanie alternatywnych źródeł 
ciepła: układów solarnych na energiĉ słone-
czną oraz pomp ciepła z wymiennikami grun-
towymi; 

9)  w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje: 
 a) usuwanie lub odzysk, 
 b) wyposażenie każdej nieruchomoņci w urządze-

nia do gromadzenia odpadów komunalnych, 
technologicznych oraz utrzymywanie tych u-
rządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, 

 c) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w 
ramach obowiązującego na terenie gminy sys-
temu utrzymania porządku i czystoņci; 

10)  w zakresie zaopatrzenia w energiĉ elektryczną 
ustala siĉ: 

 a) w przypadku koniecznoņci budowy stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych: 

  - zaleca siĉ realizacjĉ stacji jako wbudowanych 
w inne obiekty kubaturowe, 

  - dla stacji budynkowych (kontenerowych) u-
stala siĉ budowĉ stacji z uwzglĉdnieniem wy-
znaczonych nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy, 

  - ustala siĉ koniecznoņć zapewnienia dostĉpu 
do dróg publicznych, 

 b) dopuszcza siĉ budowĉ instalacji wykorzystują-
cych siłĉ wiatru do produkcji energii stanowią-
cych co najwyżej przedsiĉwziĉcia mogące po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowi-
sko pod warunkiem, że emisje pozostaną poza 
strefami przebywania ludzi. 

9. Szczegółowe warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1)  dla wydzielanych działek obowiązuje zapewnienie 

obsługi komunikacyjnej poprzez bezpoņrednie 
zjazdy z dróg publicznych lub wewnĉtrznych; 

2)  dla wydzielanych dróg wewnĉtrznych obowiązuje 
zagwarantowanie dostĉpu do drogi publicznej; 

3)  kształtowanie dróg wewnĉtrznych o szerokoņci 
minimum 10 m; 

4)  dla wydzielanych działek ustala siĉ: 
 a) minimalna powierzchnia wydzielanej działki 

5000 m2, 
 b) minimalna szerokoņć frontu wydzielanej działki 

od strony drogi obsługującej działkĉ – 50 m, 
 c) granice wydzielanych działek prostopadłe lub 

równoległe do granic istniejących lub dróg ob-
sługujących; 

5)  przepisy nie dotyczą nieruchomoņci wydziela-
nych na potrzeby infrastruktury technicznej i dzia-
łek wydzielanych na powiĉkszenie działki sąsied-
niej. 

10. Ustala siĉ stawkĉ procentową służącą na-
liczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nierucho-
moņci spowodowanej uchwaleniem Planu w wyso-
koņci 20%. 

§ 13. 1. Dla terenów 1U, 2U ustala siĉ prze-
znaczenie - tereny usług, a w tym: 
1)  przeznaczenie podstawowe: usługi, rzemiosło, 

obsługa rolnictwa; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne: infrastruktura tech-

niczna; 
3)  zakazuje siĉ wprowadzania innego przeznaczenia 

niż wymienione w pkt 1 i 2, także w postaci zago-
spodarowania tymczasowego. 

2. Zasady realizacji przeznaczenia: 
1)  w zakresie usług i rzemiosła: 
 a) dopuszcza siĉ handel o powierzchni sprzedaży 

do 400 m2, 
 b) dopuszcza siĉ usługi związane z obsługą sa-

mochodów osobowych, a tym warsztaty o ma-
ksimum 4 stanowiskach warsztatowych, myj-
nie dla samochodów osobowych, 

 c) wyklucza siĉ stacje paliw, także tankowania ga-
zem; 

2)  w zakresie obsługi rolnictwa dopuszcza siĉ zabu-
dowĉ budynkami i urządzeniami służącymi pro-
dukcji rolniczej z wykluczeniem budynków miesz-
kalnych; 

3)  w zakresie infrastruktury technicznej: 
 a) dopuszcza siĉ do 2 miejsc postojowych na sa-

mochody ciĉżarowe jako towarzyszących za-
inwestowaniu usługowemu, 
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 b) zakazuje siĉ lokalizacji parkingów dla samo-

chodów ciĉżarowych za wyjątkiem miejsc po-
stojowych wymaganych dla prowadzonej dzia-
łalnoņci gospodarczej, 

 c) zakazuje siĉ lokalizacji parkingów dla pojazdów 
przewożących materiały niebezpieczne; 

4)  zakazuje siĉ wprowadzania usług związanych z 
ochroną zdrowia, oņwiatą, kulturą, związanych z 
wielogodzinnym przebywaniem dzieci i młodzie-
ży, domów opieki społecznej i placówek karnych 
lub opiekuńczo-wychowawczych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu i lokali-
zacji zabudowy: 
1)  lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy 

ustalonymi na rysunku Planu; 
2)  wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni nieruchomoņci do 50%; 
3)  wskaźnik intensywnoņci zabudowy w stosunku 

do powierzchni nieruchomoņci do 1,0; 
4)  ustala siĉ udział powierzchni biologicznie czynnej 

w stosunku do powierzchni nieruchomoņci mi-
nimum 30%; 

5)  dopuszcza siĉ wspólne zagospodarowanie są-
siednich działek powiązanych ze sobą funkcjo-
nalnie, bez koniecznoņci ich scalania; 

6)  zabrania siĉ niszczenia i uszkadzania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych; 

7)  w przypadku prowadzenia robót budowlanych 
mogących naruszyć urządzenia melioracji wod-
nych szczegółowych wymagane jest zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania drenażu na ob-
szarach przyległych, a w tym rozwiązanie kolizji z 
istniejącymi urządzeniami w uzgodnieniu z wła-
ņciwym zarządem melioracji; 

8)  obowiązują ograniczenia inwestycyjne spowo-
dowane istniejącą napowietrzną siecią elektro-
energetyczną 220 kV: 

 a) ustala siĉ maksymalną strefĉ bezpieczeństwa 
szerokoņci 70 m, (po 35 m w poziomie, licząc 
od osi przebiegu linii), 

 b) obowiązek uzgodnienia z zarządcą sieci inwe-
stycji lokalizowanych w strefie bezpieczeństwa, 

 c) zakaz lokalizacji zabudowy z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi w strefie bez-
pieczeństwa oraz sadzenia zieleni wysokiej pod 
linią elektroenergetyczną napowietrzną i w od-
ległoņciach poziomych mniejszych niż 50,0 m 
od osi linii; 

9)  obowiązują ograniczenia inwestycyjne spowo-
dowane istniejącym rurociągiem przesyłowym 
produktów naftowych: 

 a) ustala siĉ maksymalną strefĉ bezpieczeństwa 
od rurociągu szerokoņci 30 m, (po 15 m w po-
ziomie, licząc od osi), 

 b) wewnątrz strefy bezpieczeństwa zakazuje siĉ 
lokalizacji zabudowy, składowania, sadzenia 
drzew, 

 c) dopuszcza siĉ jedynie przeprowadzanie ciągów 
komunikacyjnych, dróg wewnĉtrznych, 

 d) inwestycje budowlane lokalizowane w strefie 
wymagają uzgodnienia z zarządcą rurociągu; 

10)  ograniczenia zawarte w pkt 8 i 9 przestają obo-
wiązywać po likwidacji danej sieci lub jej trwałym 
wyłączeniu z eksploatacji. 

4. Zasady realizacji zabudowy: 
1)  ustala siĉ maksymalną wysokoņć budynku – 12 

m; 
2)  dla obiektów wieżowych, masztowych, technolo-

gicznych maksymalna wysokoņć do 20 m; 
3)  ustala siĉ zasady kształtowania przekryć dacho-

wych: 
 a) dopuszcza siĉ dowolne kształtowanie przekryć 

dachowych, w tym przekrycia krzywoliniowe, 
 b) dla przekryć dachowych o płaszczyznach pro-

stoliniowych o połaciach widocznych na ele-
wacjach ustala siĉ nachylenie do 100% i prze-
ciwległe połacie o jednakowych nachyleniach. 

5. Zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
1)  zakazuje siĉ realizacji przedsiĉwziĉć mogących 

znacząco oddziaływać na ņrodowisko wymagają-
cych sporządzenia raportu o oddziaływaniu prze-
dsiĉwziĉcia na ņrodowisko, za wyjątkiem uzbro-
jenia technicznego; 

2)  możliwoņć realizacji przeznaczenia o uciążliwoņci 
ograniczonej do nieruchomoņci; 

3)  zakazuje siĉ lokalizacji obiektów stwarzających 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szcze-
gólnoņci stwarzających zagrożenie wystąpieniem 
poważnych awarii – zakładów o zwiĉkszonym ry-
zyku lub zakładów o dużym ryzyku; 

4)  zakazuje siĉ lokalizowania inwestycji o ponad-
normatywnych emisjach zorganizowanych nie 
dających siĉ zneutralizować w obszarze nieru-
chomoņci; 

5)  dla terenów narażonych na zanieczyszczenie i 
wymagających stosowania urządzeń podczysz-
czających ņcieki opadowe lub roztopowe (np. 
miejsca gromadzenia odpadów, place manewro-
we pojazdów) wymagane stosowanie nawierzch-
ni uniemożliwiających przenikanie do gruntu oraz 
umożliwiających zbieranie ņcieków; 

6)  tereny 1U i 2U kwalifikuje siĉ pod wzglĉdem aku-
stycznym jako tereny zabudowy mieszkaniowo-
usługowej. 

6. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego 
oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 
1)  w terenie 1U wskazuje siĉ teren stanowiska ar-

cheologicznego, dla którego ustala siĉ archeolo-
giczną strefĉ ochrony konserwatorskiej „W” o za-
siĉgu przedstawionym na rysunku Planu, dla któ-
rej ustala siĉ: 

 a) obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o planowanych robo-
tach ziemnych i ich zakresie oraz uzgodnienie 
inwestycji i zakresu wyprzedzających badań ra-
towniczych, 

 b) dokonanie zawiadomienia i uzyskanie uzgod-
nienia winno być dokonane przed uzyskaniem 
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pozwolenia na budowĉ (lub innej prawnej 
formy uprawniającej do rozpoczĉcia robót bu-
dowlanych), przed przystąpieniem do wszelkie-
go typu prac ziemnych, 

 c) w przypadku natrafienia w czasie prac ziem-
nych na przedmioty, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo, że są zabytkami arche-
ologicznymi, należy postĉpować zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi dotyczącymi ochrony 
zabytków – w szczególnoņci wymagane za-
przestanie robót, zabezpieczenie znaleziska 
oraz zawiadomienie właņciwego konserwatora 
zabytków lub wójta gminy; 

2)  nakazuje siĉ ujednolicanie kolorystyki i zasady 
kształtowania formy architektonicznej budynków 
w ramach nieruchomoņci; 

3)  w zakresie ogrodzeń wyklucza siĉ ogrodzenia z 
prefabrykatów betonowych; 

4)  dopuszcza siĉ umieszczanie reklam i szyldów do 
wysokoņci pasa miĉdzyokiennego parteru i pie-
tra, a dla budynków jednokondygnacyjnych do 
wysokoņci najniżej położonej linii okapu dachu; 

5)  wyklucza siĉ reklamy o powierzchni powyżej 6 
m2. 

7. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
1)  ustala siĉ obsługĉ komunikacyjną z przyległych 

dróg; 
2)  ustala siĉ obowiązek zapewnienia miejsc posto-

jowych dla samochodów w ramach nieruchomo-
ņci; 

3)  ustala siĉ nastĉpujące minimalne wskaźniki wy-
posażenia terenów w miejsca postojowe na sa-
mochody osobowe: 

 a) jedno stanowisko na samochód osobowy na 
każde rozpoczĉte 50 m2 powierzchni użytkowej 
budynku głównego, 

 b) jedno stanowisko na samochód ciĉżarowy na 
każde rozpoczĉte 400 m2 powierzchni użytko-
wej budynku głównego. 

8. Zasady uzbrojenia technicznego: 
1)  nakazuje siĉ wyprzedzającą bądź równoległą rea-

lizacjĉ uzbrojenia technicznego w stosunku do 
zabudowy; 

2)  dla wszystkich przewodowych mediów uzbroje-
nia technicznego ustala siĉ realizacjĉ wyłącznie w 
formie doziemnej; 

3)  zaopatrzenie w wodĉ do celów gospodarczo-by-
towych, technologicznych, p.poż. z sieci wodo-
ciągowej lub ze źródeł indywidualnych; 

4)  w zakresie odprowadzenia ņcieków ustala siĉ: 
 a) docelowe odprowadzenie ņcieków sanitarnych 

i technologicznych do sieci kanalizacji sanitar-
nej, 

 b) do czasu zaistnienia warunków podłączenia do 
sieci scentralizowanej dopuszcza siĉ stosowa-
nie indywidualnych bezodpływowych zbiorni-
ków na ņcieki z jednoczesnym warunkiem li-
kwidacji i podłączenia do sieci kanalizacyjnej w 
nieprzekraczalnym terminie 2 lat od czasu za-

istnienia możliwoņci technicznych takiego pod-
łączenia, 

 c) dla ņcieków z linii technologicznych nakazuje 
siĉ zastosowanie koniecznych urządzeń do ich 
podczyszczania lub oczyszczania, zapewniają-
cych zachowanie dopuszczalnych stĉżeń sub-
stancji; 

5)  w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych: 

 a) z powierzchni zanieczyszczonych takich jak np.: 
parkingi, place manewrowe, ustala siĉ doce-
lowe odprowadzenie do sieci kanalizacji desz-
czowej, a w przypadku braku możliwoņci tech-
nicznych ustala siĉ odprowadzenie do zbiorni-
ków retencyjnych, dołów chłonnych realizo-
wanych na terenie inwestycji z zastosowaniem 
koniecznych urządzeń podczyszczających, 

 b) z dachów – dopuszcza siĉ odprowadzenie po-
wierzchniowe; 

6)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala siĉ: 
 a) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 
 b) do czasu realizacji układów zbiorowego zaopa-

trzenia w gaz dopuszcza siĉ korzystanie z in-
dywidualnych naziemnych zbiorników gazu 
płynnego; 

7)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów o-
grzewczych ustala siĉ: 

 a) zakazuje siĉ stosowania pieców i trzonów ku-
chennych na wĉglowe noņniki energii o wyso-
kiej emisji popiołów; zakaz ten nie dotyczy pa-
liw niskoemisyjnych, np. ekogroszku, 

 b) stosowanie paliw gazowych, oleju opałowego, 
paliw odnawialnych, energii elektrycznej, 

 c) zaleca siĉ stosowanie alternatywnych źródeł 
ciepła: układów solarnych na energiĉ słone-
czną oraz pomp ciepła z wymiennikami grun-
towymi; 

8)  w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje: 
 a) usuwanie odpadów, 
 b) wyposażenie każdej nieruchomoņci w urządze-

nia do gromadzenia odpadów komunalnych, 
technologicznych oraz utrzymywanie tych u-
rządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, 

 c) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w 
ramach obowiązującego na terenie gminy sys-
temu utrzymania porządku i czystoņci; 

9)  w zakresie zaopatrzenia w energiĉ elektryczną 
ustala siĉ: 

 a) zaleca siĉ realizacjĉ stacji transformatorowych 
jako wbudowanych w inne budynki, 

 b) dla stacji budynkowych (kontenerowych) usta-
la siĉ budowĉ z uwzglĉdnieniem wyznaczo-
nych nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

 c) obowiązuje zapewnienie dostĉpu do dróg pu-
blicznych. 

9. Szczegółowe warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1)  przepisy dotyczące zasad scalania i podziałów 
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nieruchomoņci nie dotyczą nieruchomoņci wy-
dzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej 
i działek wydzielanych na powiĉkszenie działek 
sąsiednich; 

2)  dla wydzielanych działek obowiązuje zapewnienie 
obsługi komunikacyjnej poprzez bezpoņrednie 
zjazdy z przyległych dróg; 

3)  dla wydzielanych działek ustala siĉ minimalną 
powierzchniĉ 1500 m2, minimalną szerokoņć fron-
tu wydzielanej działki od strony drogi obsługują-
cej działkĉ – 30 m; 

4)  granice wydzielanych działek prostopadłe lub 
równoległe do granic istniejących lub do osi dróg 
KDD obsługujących wydzielane działki. 

10. Ustala siĉ stawkĉ procentową służącą na-
liczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nierucho-
moņci spowodowanej uchwaleniem Planu w wyso-
koņci 15%. 

§ 14. 1. Dla terenów 1IT, 2IT ustala siĉ prze-
znaczenie – tereny obsługi infrastruktury technicznej. 

2. Zasady realizacji przeznaczenia, zasady za-
gospodarowania terenu: 
1)  możliwoņć lokalizacji elementów uzbrojenia te-

chnicznego, także w postaci budynków, kontene-
rów technicznych; 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysun-
kiem Planu; 

3)  wykluczenie ogrodzeń z prefabrykatów betono-
wych; 

4)  wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku do 
powierzchni nieruchomoņci do 80%; 

5)  wskaźnik intensywnoņci zabudowy w stosunku 
do powierzchni nieruchomoņci do 0,8; 

6)  udział powierzchni biologicznie czynnej dla nieru-
chomoņci minimum 5%; 

7)  zabrania siĉ niszczenia i uszkadzania urządzeń 
melioracji wodnych szczegółowych; 

8)  w przypadku prowadzenia robót budowlanych 
mogących naruszyć urządzenia melioracji wod-
nych szczegółowych wymagane jest zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania drenażu na ob-
szarach przyległych, a w tym rozwiązanie kolizji z 
istniejącymi urządzeniami w uzgodnieniu z wła-
ņciwym zarządem melioracji. 

3. Zasady realizacji nowej zabudowy: 
1)  ustala siĉ maksymalną wysokoņć budynków, 

kontenerów technicznych – 7 m; 
2)  dopuszcza siĉ dowolne kształtowanie przekryć 

dachowych, w tym przekrycia krzywoliniowe; 
3)  główne osie budynków lub główne kalenice pro-

stopadłe lub równoległe do granic terenu. 
4. Ustala siĉ obsługĉ komunikacyjną przyle-

głych dróg. 
5. Terenów nie obejmuje siĉ ochroną aku-

styczną. 
6. Szczegółowe warunki scalania i podziału 

nieruchomoņci: 
1)  ustala siĉ możliwoņć wydzielenia działek o mini-

malnej powierzchni 50 m2 i szerokoņci frontu 5 m; 

2)  boczne granice wydzielanych działek prostopadłe 
do osi pasów drogowych. 

7. Ustala siĉ stawkĉ procentową służącą nali-
czeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nieruchomo-
ņci spowodowanej uchwaleniem Planu w wysokoņci 
1%. 

§ 15. 1. Dla terenów 1KS i 2KS ustala siĉ 
przeznaczenie – tereny obsługi komunikacji samo-
chodowej, a w tym: 
1)  przeznaczenie podstawowe – obsługa komunika-

cji samochodowej; 
2)  przeznaczenie dopuszczalne – infrastruktura tech-

niczna. 
2. Zasady realizacji przeznaczenia: 

1)  w zakresie obsługi komunikacji samochodowej: 
 a) możliwoņć lokalizacji powierzchniowych ele-

mentów obsługi ruchu drogowego np. dróg, 
zatok przystankowych, parkingów, 

 b) możliwoņć lokalizacji stacji paliw, obiektów 
przystankowych; 

2)  w zakresie infrastruktury technicznej możliwoņć 
lokalizacji uzbrojenia technicznego, także naziem-
nych urządzeń technicznych w postaci budynków, 
kontenerów technicznych. 

3. Zasady zagospodarowania terenu i lokali-
zacji zabudowy: 
1)  lokalizacja zabudowy zgodnie z liniami zabudowy 

ustalonymi na rysunku Planu; 
2)  wielkoņć powierzchni zabudowy w stosunku do 

powierzchni nieruchomoņci do 20%; 
3)  wskaźnik intensywnoņci zabudowy w stosunku 

do powierzchni nieruchomoņci do 0,2; 
4)  udział powierzchni biologicznie czynnej powyżej 

20%; 
5)  wskazuje siĉ teren stanowiska archeologicznego, 

dla którego ustala siĉ archeologiczną strefĉ o-
chrony konserwatorskiej „W” o zasiĉgu przed-
stawionym na rysunku Planu, dla której ustala 
siĉ: 

 a) obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o planowanych robo-
tach ziemnych i ich zakresie oraz uzgodnienie 
inwestycji i zakresu wyprzedzających badań ra-
towniczych, 

 b) dokonanie zawiadomienia i uzyskanie uzgod-
nienia winno być dokonane przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowĉ (lub innej prawnej for-
my uprawniającej do rozpoczĉcia robót bu-
dowlanych), przed przystąpieniem do wszel-
kiego typu prac ziemnych, 

 c) w przypadku natrafienia w czasie prac ziem-
nych na przedmioty, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo, że są zabytkami arche-
ologicznymi, należy postĉpować zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi dotyczącymi ochrony 
zabytków – w szczególnoņci wymagane zaprze-
stanie robót, zabezpieczenie znaleziska oraz 
zawiadomienie właņciwego konserwatora za-
bytków lub wójta gminy; 
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6)  zabrania siĉ niszczenia i uszkadzania urządzeń 

melioracji wodnych szczegółowych; 
7)  w przypadku prowadzenia robót budowlanych 

mogących naruszyć urządzenia melioracji wod-
nych szczegółowych wymagane jest zapewnienia 
prawidłowego funkcjonowania drenażu na ob-
szarach przyległych, a w tym rozwiązanie kolizji z 
istniejącymi urządzeniami w uzgodnieniu z wła-
ņciwym zarządem melioracji. 

4. Zasady realizacji zabudowy: 
1)  ustala siĉ maksymalną wysokoņć budynków, któ-

ra dotyczy też np. obiektów kontenerowych, wiat 
przystankowych - 8 m; 

2)  dachy dowolnie kształtowane. 
5. Obsługa komunikacyjna: 

1)  dla terenu 1KS z drogi 2KDL; 
2)  dla terenu 2KS z drogi 1KDD. 

6. Zasady ochrony ņrodowiska i przyrody: 
1)  zakazuje siĉ realizacji przedsiĉwziĉć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, za 
wyjątkiem infrastruktury technicznej; 

2)  nakazuje siĉ zamkniĉcie wszelkich uciążliwoņci w 
granicach danej nieruchomoņci z zastosowaniem 
wszelkich ņrodków technicznych, technologicz-
nych, zieleni, w tym kurtyn antyodorowych, fil-
trów, ekranów akustycznych itp.; 

3)  dla terenów narażonych na zanieczyszczenie i 
wymagających stosowania urządzeń podczysz-
czających ņcieki opadowe lub roztopowe (np. 
miejsca gromadzenia odpadów, place manew-
rowe pojazdów) wymagane stosowanie nawie-
rzchni uniemożliwiających przenikanie do gruntu 
oraz umożliwiających zbieranie ņcieków; 

4)  terenów 1KS i 2KS nie obejmuje siĉ ochroną 
akustyczną. 

7. Zasady ochrony krajobrazu kulturowego 
oraz zasady ochrony dziedzictwa kulturowego: 
1)  wskazuje siĉ teren stanowiska archeologicznego, 

dla którego ustala siĉ archeologiczną strefĉ o-
chrony konserwatorskiej „W” o zasiĉgu przed-
stawionym na rysunku Planu; 

2)  dla archeologicznej strefy ochrony konserwator-
skiej „W”, ustala siĉ: 

 a) obowiązek zawiadomienia wojewódzkiego 
konserwatora zabytków o planowanych robo-
tach ziemnych i ich zakresie oraz uzgodnienie 
inwestycji i zakresu wyprzedzających badań 
ratowniczych, 

 b) dokonanie zawiadomienia i uzyskanie uzgod-
nienia winno być dokonane przed uzyskaniem 
pozwolenia na budowĉ (lub innej prawnej for-
my uprawniającej do rozpoczĉcia robót bu-
dowlanych), przed przystąpieniem do wszel-
kiego typu prac ziemnych, 

 c) w przypadku natrafienia w czasie prac ziem-
nych na przedmioty, co do których istnieje 
prawdopodobieństwo, że są zabytkami arche-
ologicznymi, należy postĉpować zgodnie z 
przepisami odrĉbnymi dotyczącymi ochrony 

zabytków – w szczególnoņci wymagane za-
przestanie robót, zabezpieczenie znaleziska 
oraz zawiadomienie właņciwego konserwatora 
zabytków lub wójta gminy; 

3)  nakazuje siĉ ujednolicanie kolorystyki i zasady 
kształtowania formy architektonicznej budynków 
w ramach nieruchomoņci; 

4)  w zakresie ogrodzeń wyklucza siĉ prefabrykaty 
betonowe i ogrodzenia pełne; 

5)  wyklucza siĉ reklamy o powierzchni ponad 30 m2; 
6)  wyklucza siĉ reklamy na ogrodzeniach. 

8. Zasady uzbrojenia technicznego: 
1)  nakazuje siĉ wyprzedzającą bądź równoległą rea-

lizacjĉ uzbrojenia technicznego w stosunku do 
zabudowy; 

2)  dla wszystkich przewodowych mediów uzbroje-
nia technicznego ustala siĉ realizacjĉ wyłącznie w 
formie doziemnej; 

3)  zaopatrzenie w wodĉ do celów gospodarczo–by-
towych, technologicznych, p.poż. z sieci wodo-
ciągowej; 

4)  w zakresie odprowadzenia ņcieków ustala siĉ: 
 a) docelowe odprowadzenie ņcieków sanitarnych 

i technologicznych do sieci kanalizacji sanitar-
nej, 

 b) do czasu zaistnienia warunków podłączenia do 
sieci scentralizowanej dopuszcza siĉ stosowa-
nie indywidualnych bezodpływowych zbiorni-
ków na ņcieki z jednoczesnym warunkiem li-
kwidacji i podłączenia do sieci kanalizacyjnej w 
nieprzekraczalnym terminie 2 lat od czasu za-
istnienia możliwoņci technicznych takiego pod-
łączenia, 

 c) dla ņcieków z linii technologicznych nakazuje 
siĉ zastosowanie koniecznych urządzeń do ich 
podczyszczania lub oczyszczania, zapewniają-
cych zachowanie dopuszczalnych stĉżeń sub-
stancji; 

5)  w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roz-
topowych: 

 a) z powierzchni zanieczyszczonych, takich jak 
np.: parkingi, place manewrowe, ustala siĉ do-
celowe odprowadzenie do sieci kanalizacji de-
szczowej, a w przypadku braku możliwoņci te-
chnicznych ustala siĉ odprowadzenie do zbior-
ników retencyjnych, dołów chłonnych realizo-
wanych na terenie inwestycji z zastosowaniem 
koniecznych urządzeń podczyszczających, 

 b) z dachów – dopuszcza siĉ odprowadzenie po-
wierzchniowe; 

6)  w zakresie zaopatrzenia w gaz, ustala siĉ: 
 a) docelowe zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej, 
 b) do czasu realizacji układów zbiorowego zaopa-

trzenia w gaz wyklucza siĉ korzystanie z indy-
widualnych zbiorników gazu płynnego; 

7)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło do celów o-
grzewczych ustala siĉ: 

 a) stosowanie paliw gazowych, oleju opałowego, 
paliw odnawialnych, energii elektrycznej, 
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 b) zakaz stosowania pieców i trzonów kuchen-

nych na wĉglowe noņniki energii, 
 c) zaleca siĉ stosowanie alternatywnych źródeł 

ciepła: układów solarnych na energiĉ słone-
czną oraz pomp ciepła z wymiennikami grun-
towymi; 

8)  w zakresie gospodarki odpadami obowiązuje: 
 a) usuwanie odpadów, 
 b) wyposażenie każdej nieruchomoņci w urządze-

nia do gromadzenia odpadów komunalnych, 
technologicznych oraz utrzymywanie tych u-
rządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, 

 c) nakaz selektywnego gromadzenia odpadów w 
ramach obowiązującego na terenie gminy sys-
temu utrzymania porządku i czystoņci; 

9)  w zakresie zaopatrzenia w energiĉ elektryczną, 
ustala siĉ: 

 a) w przypadku koniecznoņci budowy stacji trans-
formatorowo–rozdzielczych: 

  - zaleca siĉ realizacjĉ stacji jako wbudowanych 
w inne obiekty kubaturowe, 

  - dla stacji budynkowych (kontenerowych) u-
stala siĉ budowĉ z uwzglĉdnieniem wyzna-
czonych nieprzekraczalnych linii zabudowy, 

  - obowiązuje zapewnienie dostĉpu do dróg pu-
blicznych, 

 b) wyklucza siĉ budowĉ instalacji wykorzystują-
cych siłĉ wiatru do produkcji energii. 

9. Szczegółowe warunki scalania i podziału 
nieruchomoņci: 
1)  dla wydzielanych działek obowiązuje zapewnienie 

obsługi komunikacyjnej poprzez bezpoņrednie 
zjazdy z dróg 2KDL lub 1KDD; 

2)  dla wydzielanych działek ustala siĉ minimalną 
powierzchniĉ 2000 m2, minimalną szerokoņć fron-
tu wydzielanej działki od strony drogi obsługują-
cej działkĉ – 40 m; 

3)  granice wydzielanych działek prostopadłe do osi 
dróg obsługujących wydzielane działki lub za-
chowu jące obecne kierunki granic; 

4)  przepisy dotyczące zasad scalania i podziałów 
nieruchomoņci nie dotyczą nieruchomoņci wy-
dzielanych na potrzeby infrastruktury technicznej 
i działek wydzielanych na powiĉkszenie działek 
sąsiednich. 

10. Ustala siĉ stawkĉ procentową służącą na-
liczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartoņci nierucho-
moņci spowodowanej uchwaleniem Planu w wyso-
koņci 20%. 

 
Rozdział 3 

Przepisy końcowe 
 
§ 16. Wykonanie uchwały powierza siĉ Wój-

towi Gminy Wola Krzysztoporska. 
§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 

dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzĉdowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska: 

Ryszard Olejnik 

  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 199 – 13052 – Poz. 1617 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLV/393/10 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 11 czerwca 2010 r. 

 

 
  



Dziennik Urzĉdowy 
Województwa Łódzkiego Nr 199 – 13053 – Poz. 1617 
 

Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLV/393/10 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 11 czerwca 2010 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Majków Duży - wschód w Gminie 
Wola Krzysztoporska 

 
Na podstawie art. 17 pkt 14 oraz art. 20 ust. 1 

ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, 
z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, 
poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124) Rada Gminy Wola Krzysztoporska rozstrzyga o 
sposobie rozpatrzenia uwag złożonych do projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego Majków Duży - wschód w Gminie Wola Krzysz-
toporska. 

§ 1. Do projektu miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Majków Duży - 
wschód w Gminie Wola Krzysztoporska wpłynĉła 

jedna uwaga według przepisów, o których mowa w 
art. 17 pkt 11 i art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami) 
oraz w art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 
3 października 2008 r. o udostĉpnianiu informacji o 
ņrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie ņrodowiska oraz ocenach oddziaływania na 
ņrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późniejszymi 
zmianami) w ramach przeprowadzanej dla doku-
mentu strategicznej oceny oddziaływania na ņrodo-
wisko. Uwaga ta została oceniona przez Wójta Gmi-
ny jako uwzglĉdniona przez zapisy projektu planu 
miejscowego. 

§ 2. Brak uwag nieuwzglĉdnionych oznacza, 
że nie załącza siĉ listy tych uwag oraz nie podejmuje 
siĉ rozstrzygniĉcia o sposobie ich rozpatrzenia. 

 
Załącznik nr 3 
do Uchwały nr XLV/393/10 
Rady Gminy Wola Krzysztoporska 
z dnia 11 czerwca 2010 r. 
 
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego Majków Duży - wschód w Gminie 
Wola Krzysztoporska 

 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, 
poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 
i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, 
poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, 
poz. 803, Nr 199, poz. 1227 i Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124) Rada Gminy 
Wola Krzysztoporska rozstrzyga o sposobie realiza-
cji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 1. W obszarze objĉtym Planem przewiduje 
siĉ realizacjĉ inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej należącej do zadań własnych gminy słu-
żących zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, 
w zakresie zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 
2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 
214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i 

Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 
1337, z 2007 r. Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz okreņla siĉ sposób ich 
realizacji oraz zasady finansowania. 

§ 2. Zgodnie z ustaleniami planu miejscowe-
go przewiduje siĉ w szczególnoņci budowĉ, rozbu-
dowĉ dróg, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitar-
nej, sieci oņwietleniowej. 

§ 3. Ustala siĉ, że inwestycje z zakresu infra-
struktury technicznej należącej do zadań własnych 
gminy bĉdą mogły być finansowane: 
1)  z budżetu gminy; 
2)  ze ņrodków własnych przedsiĉbiorstw działają-

cych w imieniu gminy; 
3)  współfinansowane ze ņrodków zewnĉtrznych, w 

tym pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej; 
4)  z udziału inwestorów zewnĉtrznych na podstawie 

zawartych porozumień; 
5)  dotacji, pożyczek, kredytów, obligacji komunal-

nych; 
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6)  innych ņrodków zewnĉtrznych; 
7)  poprzez udział inwestorów prywatnych w finan-

sowaniu zadań publicznych w ramach partner-
stwa publiczno-prywatnego. 

§ 4. Ustala siĉ, że udział finansowy gminy lub 
zainteresowanych podmiotów bĉdzie przedmiotem 
indywidualnych ustaleń w ramach poszczególnych 
zadań inwestycyjnych. 

1617  

 
 
 

1618 
1618  

 
UCHWAŁA NR XLV/395/10 RADY GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA 

  
 z dnia 11 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego 

w obrębie geodezyjnym Majków Duży - zachód w Gminie Wola Krzysztoporska 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, 
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z  
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i Nr 28, poz. 146) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 
2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 
113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 
319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 
2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, 
poz. 1237 i Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 
124), Rada Gminy Wola Krzysztoporska uchwala 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
dla obszaru położonego w obrĉbie geodezyjnym 
Majków Duży – zachód w Gminie Wola Krzysztopor-
ska. 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 
§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego Wola Krzysztoporska w Gminie Wola 
Krzysztoporska, zwany dalej Planem, obejmuje ob-
szar okreņlony w Uchwale Nr XXV/228/2008 Rady 
Gminy Wola Krzysztoporska z dnia 18 listopada  
2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla obszaru położonego w obrĉbie geodezyj-
nym Majków Duży – zachód w Gminie Wola Krzysz-
toporska. 

2. Granice obszaru Planu stanowią: 
1)  od północy – linia przebiegająca na południe od 

rzeki Strawy wskazana na rysunku Planu; 
2)  od zachodu – zachodnie granice działek nr ewid. 

304/1, 306/1/, 313/1; 

3)  od południa – południowe granice działek 304/1, 
305/1, 306/1, 307/1, 308/1, 309/1, 310/1,311/1,312/1 
oraz linia przebiegająca przez północną granicĉ 
działki nr ewid. 362/2; 

4)  od wschodu – zachodnia granica działki nr ewid. 
337 – droga. 

§ 2. Integralnymi czĉņciami uchwały są: 
1)  załącznik nr 1 - rysunek Planu w skali 1:1000; 
2)  załącznik nr 2 - rozstrzygniĉcie o sposobie rozpa-

trzenia uwag złożonych do projektu Planu; 
3)  załącznik nr 3 - rozstrzygniĉcie o sposobie realiza-

cji, zapisanych w Planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań 
własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

§ 3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniej-
szej uchwały jest mowa o: 
1)  Planie - należy przez to rozumieć tekst i rysunek 

miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego bĉdący przedmiotem niniejszej u-
chwały; 

2)  przeznaczeniu podstawowym - należy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które okreņla wio-
dącą funkcjĉ użytkowania terenu wyznaczonego 
liniami rozgraniczającymi; 

3)  przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć przeznaczenie wzbogacające przezna-
czenie podstawowe; 

4)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to 
rozumieć liniĉ, poza którą nie mogą wysuwać siĉ 
czĉņci nadziemne budynków oraz pochylnie, 
schody zewnĉtrzne; linia ta nie dotyczy czĉņci 
podziemnych oraz czĉņci obiektów nie łączących 
siĉ konstrukcyjnie z gruntem, takich jak: balkony, 
wykusze, logie, gzymsy, okapy, zadaszenia nad-
wieszone nad wejņciami do budynków, przy 
czym owo wysuniĉcie nie może być wiĉksze niż 
0,8 m dla okapów i gzymsów oraz wiĉksze niż 1,3 
dla pozostałych elementów; 

5)  nieruchomoņci – należy przez to rozumieć działki 
lub fragmenty działek tworzące jeden teren inwe-
stycyjny; 

6)  przedsiĉwziĉciach mogących znacząco oddziały-
wać na ņrodowisko - należy przez to rozumieć 


