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wozdawczego. 

3. Skarbnik Gminy Drużbice przekazuje Wój-
towi Gminy Drużbice zbiorcze sprawozdanie w 
terminie 60 dni po zakończeniu okresu sprawoz-
dawczego. 

4. Wójt przedstawia Radzie Gminy zbiorcze 
sprawozdanie wraz ze sprawozdaniem z wykona-
nia budżetu. 

§ 8. Wnioski o umorzenie należności o cha-
rakterze cywilnoprawnym i udzielenie ulg nieroz-
patrzone do dnia wejścia w życie uchwały podle-
gają rozpoznaniu w trybie i na zasadach określo-
nych niniejsza uchwałą. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XXV/189/2006 
Rady Gminy Drużbice z dnia 14 czerwca 2006 r. w 

sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania 
ulg w spłacie należności pieniężnych, do których 
nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja po-
datkowa oraz wskazanie organów do tego upraw-
nionych. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Drużbice. 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Drużbice: 

Tadeusz Wilczyński 
1964  

 
1965 

1965  

 
UCHWAŁA NR XLVI/106/2010 RADY MIEJSKIEJ W KOLUSZKACH 

  
 z dnia 14 czerwca 2010 r. 

 
w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla części obrębu Lisowice w gminie Koluszki 
 

Na podstawie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 
oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 
U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, 
Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, 
poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 
1635, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, 
Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. 
Nr 24, poz. 124) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 
pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i 146, Nr 40, poz. 230) w związku z uchwałą Nr 
XIV/102/07 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 
października 2007 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego dla części obrębu Lisowice w 
gminie Koluszki, Rada Miejska w Koluszkach 
uchwala, co następuje: 

 
Rozdział 1 

Przepisy ogólne 
 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodności z ustale-
niami Studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta i gminy Ko-
luszki, uchwala się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego dla części obrębu Lisowice 
w gminie Koluszki, zwany dalej planem. 

2. Stwierdza się, iż do wyłożonego do pu-
blicznego wglądu projektu planu nie wniesiono 
żadnych uwag. 

3. Rozstrzyga się o sposobie realizacji, za-
pisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, które należą do zadań własnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
załącznikiem Nr 2. 

§ 2. 1. Granice obszaru objętego planem 
wyznaczają: 
1)  od zachodu – zachodnia granica działki nr ew. 

23, wschodnia granica działki nr ew. 5; 
2)  od północy i wschodu – granica obrębu Lisowi-

ce; 
3)  od południa – południowa granica działki nr ew. 

31, granica obrębu Lisowice. 
2. Granice obszaru objętego planem ozna-

czono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 
1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Integralną częścią uchwały jest: 
1)  rysunek planu w skali 1:1 000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały; 
2)  rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Koluszkach o 

sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach 
ich finansowania, stanowiące załącznik nr 2 do 
niniejszej uchwały. 

§ 4. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest: 
1)  określenie przeznaczenia terenów oraz ustale-

nie zasad ich zabudowy i zagospodarowania; 
2)  stworzenie podstaw materialno-prawnych do 
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wydawania decyzji administracyjnych; 
3)  ochrona interesu publicznego, w zakresie ko-

munikacji, inżynierii i ochrony środowiska; 
4)  ustalenie zasad ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego. 
§ 5. Przedmiotem ustaleń planu jest okre-

ślenie: 
1)  przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnym przeznaczeniu lub róż-
nych zasadach zagospodarowania; 

2)  zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3)  zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4)  zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5)  wymagań wynikających z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

6)  parametrów i wskaźników kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nii zabudowy, gabarytów obiektów i wskaźni-
ków intensywności zabudowy; 

7)  granic i sposobów zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

8)  szczegółowych zasad i warunków scalania i 
podziału nieruchomości; 

9)  szczególnych warunków zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczeń w ich użytkowaniu, w tym 
zakazu zabudowy; 

10)  zasad modernizacji, rozbudowy i budowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej; 

11)  sposobu i terminu tymczasowego zagospoda-
rowania, urządzania i użytkowania terenów; 

12)  stawek procentowych wzrostu wartości nieru-
chomości, na podstawie których ustala się jed-
norazową opłatę, stanowiącą dochód własny 
gminy. 

§ 6. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1)  ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z 

dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z późn. zm.), o ile z treści prze-
pisu nie wynika inaczej; 

2)  przepisach odrębnych – należy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz prawomocne decyzje administra-
cyjne; 

3)  uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę Rady Miejskiej w Koluszkach, o ile z 
treści przepisu nie wynika inaczej; 

4)  rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek 
planu sporządzony na mapie w skali 1 : 1 000, 
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwa-
ły; 

5)  planie – należy przez to rozumieć niniejszy miej-
scowy plan zagospodarowania przestrzennego, 

stanowiący przepis gminny, obejmujący obszar 
określony w § 2 niniejszej uchwały, o ile z treści 
przepisu nie wynika inaczej; 

6)  przeznaczeniu – należy przez to rozumieć funk-
cję na jaką teren, wyznaczony liniami rozgrani-
czającymi, ma być zagospodarowany i użytko-
wany; 

7)  obszarze – należy przez to rozumieć obszary 
objęte niniejszym planem w granicach przed-
stawionych na rysunku planu; 

8)  terenie – należy przez to rozumieć teren wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi oraz oznaczony symbolem; 

9)  oznaczeniu – należy przez to rozumieć oznacze-
nie symbolem terenu na rysunku planu, w któ-
rym cyfry oznaczają numer terenu w obszarze, 
litery oznaczają jego przeznaczenie; 

10)  działce – należy przez to rozumieć działkę bu-
dowlaną w rozumieniu przepisów o gospodar-
ce nieruchomościami; 

11)  innej działalności gospodarczej – należy przez 
to rozumieć odpowiednie rodzaje przedsięwzięć 
innych niż mogące znacząco oddziaływać na 
środowisko, określone w przepisach o ochronie 
środowiska; 

12)  kierunku kalenicy – należy przez to rozumieć 
usytuowanie głównej kalenicy budynku wzglę-
dem frontu działki lub granicy z działką sąsied-
nią; 

13)  kącie położenia granic nowych działek – należy 
przez to rozumieć określony w ustaleniach 
szczegółowych kąt, jaki mają tworzyć z pasem 
drogowym dochodzące do niego nowe granice 
działek; 

14)  linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć 
granice między terenami o różnym sposobie 
użytkowania, zagospodarowaniu lub różnym 
przeznaczeniu podstawowym (w tym również 
ulice), ustalone niniejszym planem; 

15)  modernizacji – należy przez to rozumieć działa-
nia związane ze zwiększeniem wartości użytko-
wej lub technicznej istniejącego obiektu lub 
urządzenia; 

16)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez 
to rozumieć możliwość swobodnego sytuowa-
nia budynków i innych obiektów kubaturowych 
w granicach działki, bez prawa przekroczenia tej 
linii, nie dotyczy części nadziemnych budynków 
jak balkony, loggie, niezabudowane ganki, oraz 
daszki nad furtkami, schody do budynku itp.; 

17)  uciążliwości obiektów i urządzeń – należy przez 
to rozumieć negatywne ich oddziaływanie na 
otoczenie, powodowane emisją gazów, pyłów, 
zapachów, hałasu, promieniowania itp., a także 
wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów 
związanego z funkcjonowaniem tych obiektów i 
urządzeń; 

18)  WKZ – należy przez to rozumieć wojewódzkiego 
konserwatora zabytków, jako właściwy organ 
dla ochrony zabytków. 
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2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach 
planu, a nie zdefiniowane w ust. 1 należy rozumieć 
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dla całego obszaru 
 

§ 7. Następujące oznaczenia graficzne na 
rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami 
planu: 
1)  granice obszaru objętego planem; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 
3)  nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4)  przeznaczenie terenów; 
5)  strefa zieleni; 
6)  granice obszaru bezpośredniego zagrożenia po-

wodzią; 
7)  granice założenia parkowego wpisanego do reje-

stru zabytków; 
8)  strefy ochrony archeologicznej; 
9)  osie widokowe. 

§ 8. 1. W zakresie przeznaczenia terenów 
oraz linii rozgraniczających tereny o różnym prze-
znaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia ustala się: 
1)  wyznacza się tereny: 
 a)  zabudowy usługowej i mieszkaniowej, ozna-

czony symbolem: 1UMN, 
 b)  zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielo-

rodzinnej, oznaczony symbolem: 1UMW, 
 c)  zabudowy usług sportu i rekreacji, oznaczo-

ne symbolami: 1 - 3US, 
 d)  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej eks-

tensywnej oznaczony symbolem: 1MNE, 
 e)  rolniczy, oznaczony symbolem: 1R, 
 f)  zieleni urządzonej, oznaczony symbolem: 1ZP, 
 g)  zieleni naturalnej, oznaczone symbolami 1 - 

8ZNA, 
 h)  lasy, oznaczone symbolem: 1 - 9ZL, 
 i)  wód powierzchniowych, oznaczone symbo-

lem: 1 - 3WS, 
 j)  parkingów, oznaczone symbolem: 1 - 5KS, 
 k)  dróg publicznych: 
  -  ulic lokalnych, oznaczone symbolami: 1 – 

3KDL, 
  -  ulic dojazdowych, oznaczone symbolami: 1 

- 4KDD, 
 l)  publicznego ciągu pieszo-jezdnego, oznaczo-

nego symbolem: 1KDX, 
 m)  publicznych ciągów pieszo-rowerowych, 

oznaczone symbolami: 1-3KX; 
2)  linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia wyznacza się na rysunku planu. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
ustala sie przeznaczenie, a w uzasadnionych przy-
padkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne i 
warunki jego dopuszczenia zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w rozdziale 3. 

3. Nie dopuszcza się możliwości realizacji 
na terenach innego zainwestowania niż zgodne z 
ustalonym przeznaczeniem i przeznaczeniem do-
puszczalnym oraz służące jego obsłudze w zakre-
sie infrastruktury technicznej, komunikacji lub 
gromadzeniu odpadów. 

§ 9. W zakresie zasad ochrony i kształtowa-
nia ładu przestrzennego ustala się: 
1)  zasady kształtowania ładu przestrzennego wpro-

wadza się poprzez nakazy, zakazy, dopuszczenia i 
ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów zawar-
tych w ustaleniach szczegółowych; 

2)  ochroną obejmuje się elementy dziedzictwa 
kulturowego zgodnie z ustaleniami zawartymi 
w § 12; 

3)  ukształtowania wymaga: 
 a)  zagospodarowanie terenów, zgodnie z usta-

leniami szczegółowymi określonymi dla po-
szczególnych terenów, 

 b)  struktura komunikacyjna, zgodnie z ustale-
niami dotyczącymi zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji, 
zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla 
terenów dróg publicznych oraz publicznego 
ciągu pieszo-jezdnego i ciągów pieszo-ro-
werowych; 

4)  rewaloryzacji wymagają obiekty i obszary za-
bytkowe, o których mowa w § 12; 

5)  pozostałe zakazy, dopuszczenia i ograniczenia 
w zagospodarowaniu wprowadza się zgodnie z 
ustaleniami dla poszczególnych terenów zawar-
tych w ustaleniach szczegółowych. 

§ 10. W zakresie zasad ochrony środowi-
ska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się: 
1)  w zakresie gospodarki odpadami: 
 a)  segregację, gromadzenie odpadów na pose-

sjach w pojemnikach przystosowanych do 
ich gromadzenia (odpady wymieszane, su-
rowce wtórne, odpady organiczne przezna-
czone do kompostowania, wydzielone odpa-
dy niebezpieczne), wywóz i zagospodarowa-
nie zgodnie z wymaganiami określonymi w 
uchwale rady miejskiej dotyczącej utrzyma-
nia czystości i porządku w gminie, 

 b)  gospodarowanie odpadami innymi niż ko-
munalne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2)  kwalifikuje się tereny w zakresie dopuszczalne-
go poziomu hałasu w środowisku, o których 
mowa w: 

 a)  § 8 pkt 1 lit. a (1 - 3US), do kategorii terenów 
rekreacyjno-wypoczynkowych, 

 b)  § 8 pkt 1 lit. b i c (1UMN i 1UMW), do kate-
gorii terenów mieszkaniowo-usługowych, 

 c)  § 8 pkt 1 lit. d (1MNE), do kategorii terenów 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

 d)  § 8 pkt 1 lit. f (1ZP), do kategorii terenów 
domów opieki społecznej 

w rozumieniu przepisów o ochronie środowi-
ska; 
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3)  pozostałych terenów niewymienionych w pkt 2 

nie klasyfikuje się; 
4)  wprowadza się ograniczenia w zakresie inten-

sywności wykorzystania terenu zgodnie z usta-
leniami zawartymi w ustaleniach szczegóło-
wych; 

5)  w zakresie ochrony pomników przyrody (grupy 
drzew zlokalizowane w parku podworskim w 
Lisowicach) ustala się: 

 a)  obowiązek ich zachowania i pielęgnacji. Wy-
cięcie jest dopuszczalne jedynie w przypadku 
stwarzania zagrożenia dla bezpieczeństwa 
powszechnego, 

 b)  w zasięgu ich koron nie należy: zmieniać spo-
sobu zagospodarowania ziemi, lokalizować 
zabudowy, naruszać gruntu na głębokości 
przekraczającej 0,5 m, zanieczyszczać gleby, 

 c)  zachowanie pozostałych warunków ochrony 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych; 

6)  w przypadku realizowania nowych kotłowni lo-
kalnych wymaga się stosowania technologii i 
paliw ekologicznych. Projektowane systemy 
grzewcze powinny przewidywać pokrycie części 
zapotrzebowania na ciepło ze źródeł ciepła wy-
korzystujących odnawialne źródła energii tj.: 
energii słonecznej, ciepła ziemi, biomasy itp. 

§ 11. W zakresie kształtowania terenów pu-
blicznych: 
1)  nie wyznacza się obszaru przestrzeni publicznej; 
2)  terenami publicznymi ustala się tereny: 
 a)  zieleni naturalnej (ZNA), 
 b)  parkingów (KS), 
 c)  dróg publicznych (KDL, KDD), 
 d)  publicznego ciągu pieszo-jezdnego (KDX), 
 e)  publicznych ciągów pieszo-rowerowych (KX). 

§ 12. 1. W zakresie zasad ochrony dziedzic-
twa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury 
współczesnej ustala się wymogi w zakresie ochro-
ny: 
1)  założenia parkowego wpisanego do rejestru za-

bytków (decyzja nr A/375/95 z dnia 30.05.1967 r., 
nr rej. 379) wraz z jego otoczeniem; 

2)  wnętrz zabytkowych pałacu w Lisowicach wpi-
sanych do rejestru zabytków (decyzja nr 
B/218/65); 

3)  pałacu w Lisowicach wpisanego do wojewódz-
kiej ewidencji zabytków; 

4)  pozostałości budowli (przypuszczalnie kaplicy) 
zlokalizowanej nad brzegiem zbiornika Lisowi-
ce; 

5)  stanowisk archeologicznych. 
2. Nie wprowadza się wymogów w zakresie 

ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na 
niewystępowanie ich w obszarze. 

3. Dla ochrony założenia parkowego wpi-
sanego do rejestru zabytków w granicach ozna-
czonych na rysunku planu ustala się: 
1)  uporządkowanie i rewaloryzację terenu; 
2)  zachowanie i ochronę obiektów o wartościach 

zabytkowych; 

3)  zachowanie istniejących osi widokowych; 
4)  obowiązek kontynuacji historycznych cech roz-

planowania oraz form zabudowy; 
5)  obowiązek dążenia do maksymalnego zacho-

wania i konserwacji istniejącego drzewostanu; 
6)  dopuszcza się wycinanie pojedynczych drzew i 

krzewów, jeżeli wymaga tego ich stan zdrowot-
ny; 

7)  dopuszcza się nasadzenia drzew i krzewów wy-
łącznie jako uzupełnienie zabytkowej kompozycji 
zieleni; 

8)  stosowanie reklam ujednoliconych pod wzglę-
dem formy, przytwierdzonych do elewacji, la-
tarń lub wolnostojących mieszczących reklamę 
kilku podmiotów. Nie dopuszcza się lokalizacji 
reklam wielkopowierzchniowych oraz indywi-
dualnych wolnostojących reklam z wyjątkiem 
informacji o działalności prowadzonej na tere-
nie działki, na której jest zlokalizowana; 

9)  budowę linii elektroenergetycznych i teleko-
munikacyjnych wyłącznie w systemie kablo-
wym; 

10)  działania inwestycyjne oraz działania związane 
z wycinką i wprowadzaniem nasadzeń zieleni w 
obrębie strefy powinny być prowadzone w 
uzgodnieniu z WKZ. 

4. Dla ochrony wnętrz zabytkowych pałacu 
w Lisowicach ustala się: 
1)  zachowanie, konserwację i ewentualną rekon-

strukcję elementów zabytkowych; 
2)  obowiązek uzgodnienia wszelkich działań inwe-

stycyjnych, prac remontowych i wykończenio-
wych z WKZ zgodnie z wymogiem przepisów 
odrębnych. 

5. Dla ochrony pałacu w Lisowicach ustala 
się: 
1)  zachowanie i konserwację istniejącej substancji 

zabytkowej; 
2)  obowiązek uzgodnienia działań inwestycyjnych 

przy obiekcie z WKZ zgodnie z wymogiem 
przepisów odrębnych; 

3)  obowiązek dążenia do pełnej rewaloryzacji obiek-
tu. 

6. Dla ochrony pozostałości budowli (przy-
puszczalnie kaplicy) zlokalizowanej nad brzegiem 
zbiornika Lisowice ustala się: 
1)  zachowanie, konserwację oraz zabezpieczenie 

pozostałości budowli; 
2)  dostosowanie do funkcji miejsca wypoczynku, 

punktu widokowego itp.; 
3)  dopuszcza się odbudowę obiektu; 
4)  obowiązek uzgodnienia działań inwestycyjnych 

przy obiekcie z WKZ. 
7. Dla ochrony stanowisk archeologicznych 

ustala się: 
1)  dla terenu stanowisk archeologicznych - obo-

wiązek przeprowadzenia ratowniczych badań 
archeologicznych przed rozpoczęciem wszel-
kich inwestycji związanych ze zmianą zagospo-
darowania terenu tam gdzie prowadzone będą 
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roboty ziemne; 
2)  strefę ochrony archeologicznej, obejmującą ob-

szary potencjalnych stanowisk archeologicz-
nych w promieniu 100 m od istniejących sta-
nowisk, w granicach której ustala się: 

 a)  obowiązek zgłoszenia WKZ zamiaru realiza-
cji inwestycji związanych ze zmianą zago-
spodarowania terenu tam gdzie prowadzone 
będą roboty ziemne, 

 b)  obowiązek uzgodnienia z WKZ zasad prowa-
dzenia prac, w tym ewentualnego przeprowa-
dzenia nadzorów archeologicznych, przy 
wszelkich inwestycjach związanych ze zmia-
ną zagospodarowania terenu tam gdzie pro-
wadzone będą roboty ziemne; 

3)  w przypadku odkrycia nowego, nieoznaczone-
go na rysunku planu stanowiska: 

 a)  ustala się obowiązek: 
  -  przerwania prac budowlanych, 
  -  oznaczenia i zabezpieczenia stanowiska, 
  -  powiadomienia o nim WKZ, 
  -  udostępnienia terenu do przeprowadzenia 

badań archeologicznych, 
 b)  w obszarze jego lokalizacji i jego otoczeniu 

obowiązują odpowiednio ograniczenia, o 
których mowa w pkt 1 i 2; 

4)  na przeprowadzenie badań archeologicznych 
należy uzyskać pozwolenie WKZ, występując o 
nie, nie później niż 21 dni przed planowanym 
rozpoczęciem badań; 

5)  dla całego obszaru objętego planem, przy reali-
zacji inwestycji liniowych dłuższych niż 20 m i 
szerszych niż 50 cm - obowiązek uzgodnienia z 
WKZ ewentualnej konieczności prowadzenia 
nadzorów archeologicznych. 

§ 13. W zakresie kształtowania zabudowy 
ustala się: 
1)  parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, gabaryty obiek-
tów i wskaźników intensywności zabudowy dla 
poszczególnych terenów, zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ustaleniach szczegółowych; 

2)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu; 

3)  przy przebudowie i rozbudowie budynków ist-
niejących: 

 a)  dopuszcza się zachowanie dotychczasowej 
formy architektonicznej w zakresie wysoko-
ści i geometrii dachów, niezależnie od usta-
leń zawartych w ustaleniach szczegółowych, 

 b)  przyjęte rozwiązania za zakresu: wysokości 
zabudowy, kształtu dachów, stosowanych 
materiałów wykończeniowych i kolorystyki 
powinny zapewniać spójność architekto-
niczną całemu budynkowi lub zespołowi bu-
dynków; 

4)  ograniczenia wynikające z wymogów ochrony 
dziedzictwa kulturowego zgodnie z zapisami 
zawartymi w § 12. 

§ 14. 1. W zakresie granic i sposobów za-

gospodarowania terenów lub obiektów podlegają-
cych ochronie, ustalonych na podstawie odręb-
nych przepisów, ustala się: 
1)  ochronę terenów i obiektów zabytkowych, zgod-

nie z ustaleniami zawartymi w § 12; 
2)  wymogi w zakresie ochrony obszarów bezpo-

średniego zagrożenia powodzią: 
 a)  realizacja urządzeń wodnych i innych obiek-

tów budowlanych nie może powodować 
zwiększenia ryzyka wystąpienia powodzi, 

 b)  zakaz nasadzeń drzew lub krzewów, za wy-
jątkiem plantacji wiklinowych oraz roślinno-
ści stanowiącej element zabudowy biolo-
gicznej dolin lub służącej do wzmacniania 
brzegów, obwałowań i osypisk, 

 c)  wprowadzanie zmian w ukształtowaniu tere-
nów oraz realizacja obiektów budowlanych 
winny być prowadzone w uzgodnieniu z wła-
ściwym organem w sprawach gospodaro-
wania wodami - dyrektorem regionalnego 
zarządu gospodarki wodnej, 

 d)  zakaz lokalizacji inwestycji zaliczanych na 
podstawie przepisów odrębnych do przed-
sięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko z wyjątkiem obiektów pię-
trzących wodę, 

 e)  zakaz gromadzenia ścieków, odchodów zwie-
rzęcych, środków chemicznych oraz innych 
materiałów i substancji, które mogą zanie-
czyszczać wody, 

 f)  obowiązek zapewnienia możliwości dojazdu 
do brzegów rzeki i zbiornika, w sytuacji za-
grożenia powodziowego, 

 g)  zakaz grodzenia brzegów w sposób uniemoż-
liwiający lub utrudniający dostęp do brzegu 
rzeki i zbiornika. 

2. Nie ustala się wymogów w zakresie gra-
nic i sposobów zagospodarowania terenów górni-
czych oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziem-
nych ze względu na niewystępowanie ich w obsza-
rze. 

§ 15. W zakresie zasad i warunków scalania 
i podziału nieruchomości ustala się: 
1)  szczegółowe zasady i warunki podziału nieru-

chomości ustala się zgodnie z wymogami okre-
ślonymi dla poszczególnych terenów zawarty-
mi w ustaleniach szczegółowych; 

2)  podziały działek dokonywane w celu dodziele-
nia wydzielonej działki do działki sąsiedniej 
oraz wydzielanie działek pod drogi i urządzenia 
infrastruktury technicznej winno być dokony-
wane stosownie do potrzeb, niezależnie od wa-
runków zawartych w ustaleniach szczegóło-
wych; 

3)  dla każdej z działek powstałej w wyniku podzia-
łu należy zapewnić dostęp do drogi publicznej - 
bezpośredni lub poprzez wydzieloną drogę 
wewnętrzną; 

4)  wymogów w zakresie scalania nieruchomości 
nie wprowadza się. 
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§ 16. Warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, ustala się 
zgodnie z wymogami określonymi dla poszczegól-
nych terenów zawartymi w ustaleniach szczegó-
łowych. 

§ 17. W zakresie zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów komunikacji ustala 
się: 
1)  dla obsługi obszaru objętego planem i wcho-

dzących w jego skład terenów wyznacza się te-
reny komunikacji: 

 a)  dróg lokalnych, oznaczone symbolami: 1 – 
3KDL, 

 b)  dróg dojazdowych, oznaczone symbolami: 1 
– 4KDD, 

 c)  publicznego ciągu pieszo-jezdnego, ozna-
czonego symbolem: 1KDX, 

 d)  publicznych ciągów pieszo-rowerowych, 
oznaczonych symbolami: 1 - 3KX; 

2)  powiązanie obszaru z układem komunikacji dro-
gowej gminy i powiatu poprzez istniejące drogi 
publiczne lokalne, oznaczone symbolami 1KDL, 
2KDL i 3KDL; 

3)  parametry techniczne dróg, warunki ich do-
stępności komunikacyjnej oraz warunki obsługi 
komunikacyjnej terenów zgodnie z ustaleniami 
zawartymi w ustaleniach szczegółowych; 

4)  zaspokojenie potrzeb parkowania poprzez: 
 a)  budowę ogólnodostępnych parkingów, na 

terenach oznaczonych symbolami 1 – 5KS, 
 b)  budowę miejsc postojowych i garaży w gra-

nicach działek i terenów w ilości i na warun-
kach określonych dla poszczególnych tere-
nów w przepisach szczegółowych. 

§ 18. W zakresie zasad modernizacji, roz-
budowy i budowy systemów infrastruktury tech-
nicznej ustala się: 
1)  zaopatrzenie wszystkich terenów przeznaczo-

nych w planie na cele zabudowy w media in-
frastruktury technicznej poprzez istniejące i 
rozbudowywane zbiorowe systemy uzbrojenia: 
sieć wodociągową, sieci elektroenergetyczne 
średniego i niskiego napięcia, sieci teletech-
niczne oraz rozwiązania indywidualne w zakre-
sie odprowadzania ścieków komunalnych, od-
prowadzania wód opadowych i roztopowych; 

2)  w stosunku do istniejących urządzeń nadziem-
nych i podziemnych uzbrojenia terenów do-
puszcza się ich zachowanie z możliwością roz-
budowy i przebudowy; 

3)  lokalizację nowych urządzeń liniowych nad-
ziemnych i podziemnych uzbrojenia terenów z 
wyjątkiem przyłączy do budynków, w liniach 
rozgraniczających dróg, przy zachowaniu wza-
jemnych normatywnych odległości, stosownie 
do przepisów odrębnych; 

4)  ze względu na szerokości istniejących dróg w 
liniach rozgraniczających i obowiązujące odle-
głości normatywne pomiędzy sieciami infra-
struktury technicznej dopuszcza się zachowanie 

istniejących sieci zlokalizowanych pod jezdnią 
oraz realizację sieci pod jezdnią, po uzyskaniu 
zezwolenia zarządcy drogi i uzyskaniu odstęp-
stwa od warunków technicznych; 

5)  w przypadku braku możliwości lokalizacji w 
liniach rozgraniczających dróg dopuszcza się 
lokalizację urządzeń liniowych nadziemnych i 
podziemnych uzbrojenia terenów w pasie po-
między linią rozgraniczającą drogi i linią zabu-
dowy pod warunkiem uzyskania prawa do dys-
ponowania nieruchomością na ten cel; 

6)  dopuszcza się lokalizowanie niewyznaczonych 
na rysunku planu urządzeń, obiektów i sieci in-
frastruktury technicznej po uzyskaniu prawa do 
dysponowania nieruchomością na ten cel oraz 
pod warunkiem, że ich lokalizacja nie pozosta-
nie w sprzeczności z pozostałymi ustaleniami 
planu; 

7)  zachowanie ograniczeń w zakresie zabudowy i 
zagospodarowania terenów bezpośrednio przy-
ległych do istniejących, utrzymywanych, roz-
budowywanych i przebudowywanych sieci in-
frastruktury technicznej, określonych w przepi-
sach szczegółowych, normach i zasadach usta-
lonych przez zarządców sieci; 

8)  w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
 a)  rozbudowę istniejącej sieci wodociągowej w 

układach pierścieniowych, 
 b)  zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, go-

spodarcze i przeciwpożarowe z sieci wodo-
ciągowej, 

 c)  do czasu zapewnienia wszystkim odbiorcom 
dostawy wody z komunalnych wodociągów 
dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć 
indywidualnych na działkach. Po wybudo-
waniu sieci wodociągowej obowiązuje pod-
łączenie wszystkich zabudowanych działek 
do sieci, 

 d)  parametry sieci powinny zapewniać możli-
wość jej wykorzystania dla celów przeciwpo-
żarowych i możliwość zaopatrzenia w wodę w 
sytuacjach kryzysowych, 

 e)  na sieci należy zlokalizować hydranty prze-
ciwpożarowe; 

9)  w zakresie odprowadzania ścieków komunal-
nych ustala się: 

 a)  odprowadzanie do atestowanych, szczelnych 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości 
ciekłe i ich wywóz do punktów zlewnych, 

 b)  modernizację, z możliwością rozbudowy ist-
niejącej oczyszczalni ścieków na terenie 
oznaczonym symbolem 1ZP dla obsługi tego 
terenu oraz terenów sąsiednich, 

 c)  dopuszcza się realizację indywidualnych 
oczyszczalni ścieków przy korzystnych wa-
runkach gruntowo-wodnych, 

 d)  zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ście-
ków komunalnych do wód powierzchnio-
wych i gruntu; 

10)  w zakresie gospodarki odpadami ustala się: 
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 a)  segregację, gromadzenie odpadów na pose-

sjach w pojemnikach przystosowanych do 
ich gromadzenia, 

 b)  wywóz i zagospodarowanie zgodnie z wy-
maganiami określonymi w uchwale rady 
gminy dotyczącej utrzymania czystości i po-
rządku w gminie, 

 c)  gospodarowanie odpadami innymi niż ko-
munalne zgodnie z przepisami odrębnymi; 

11)  w zakresie odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych: 

 a)  odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych z terenów dróg do rowów przydroż-
nych, 

 b)  odprowadzanie wód opadowych i roztopo-
wych z terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę na teren własnej działki; 

12)  należy dążyć do zahamowania spływów po-
wierzchniowych i zagospodarowania możliwie 
jak największej ilości wód w granicach własnej 
działki w sposób niezakłócający stosunków 
wodnych na działkach sąsiednich; 

13)  w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną 
ustala się: 

 a)  zasilanie odbiorców w energię elektryczną z 
sieci elektroenergetycznej średniego i ni-
skiego napięcia, 

 b)  rozbudowę sieci średniego i niskiego napię-
cia w postaci: stacji transformatorowych, li-
nii kablowych średniego i niskiego napięcia, 
oświetlenia ulic. Dopuszcza się rozbudowę 
sieci w systemie napowietrznym wyłącznie 
poza granicami założenia parkowego wpisa-
nego do rejestru zabytków, o którym mowa 
w § 12, 

 c)  lokalizację stacji transformatorowych w za-
leżności od potrzeb, w miejscach posiadają-
cych bezpośredni dostęp do drogi, 

 d)  lokalizację oświetlenia ulicznego w liniach 
rozgraniczających dróg; 

14)  w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się zaopa-
trzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej 
wody użytkowej z indywidualnych źródeł ciepła z 
obowiązkiem stosowania technologii i paliw 
ekologicznych. Projektowane systemy grzewcze 
powinny przewidywać pokrycie części zapo-
trzebowania na ciepło ze źródeł ciepła wykorzy-
stujących odnawialne źródła energii tj.: energii 
słonecznej, ciepła ziemi, biomasy itp.; 

15)  w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się: 
 a)  w okresie perspektywicznym możliwość do-

prowadzenia do terenu objętego planem sie-
ci gazowej. O realizacji sieci gazowej do po-
szczególnych terenów decydować będą 
względy ekonomiczne i zainteresowanie od-
biorców, 

 b)  lokalizację obiektów i urządzeń oraz układu 
sieci zgodnie z koncepcją gazyfikacji, 

 c)  do czasu realizacji sieci gazu przewodowego 
oraz dla odbiorców nie objętych programem 

gazyfikacji dopuszcza się zaopatrzenie w gaz 
ze zbiorników zlokalizowanych w granicach 
działek, przy czym w granicach założenia par-
kowego wpisanego do rejestru zabytków wy-
łącznie ze zbiorników wkopanych w ziemię, 

 d)  linia ogrodzeń winna przebiegać minimum 
0,5 m od gazociągu; 

16)  w zakresie telekomunikacji ustala się: 
 a)  zaspokojenie potrzeb w zakresie telekomu-

nikacji w oparciu o istniejącą i projektowaną 
infrastrukturę telekomunikacyjną przewo-
dową i bezprzewodową, 

 b)  rozbudowę istniejących sieci w systemie 
kablowym. Dopuszcza się rozbudowę w sys-
temie napowietrznym wyłącznie poza grani-
cami założenia parkowego wpisanego do re-
jestru zabytków, o którym mowa w § 12, 

 c)  nie dopuszcza się lokalizowania wież i masz-
tów radiotelekomunikacyjnych, radionawi-
gacyjnych oraz anten telefonii komórkowej, 

 d)  zaopatrzenie nowych abonentów w łącza 
teletechniczne z sieci niezależnych operato-
rów. 

§ 19. 1. Dla napowietrznych linii elektroener-
getycznych średniego napięcia 15 kV ustala się 
strefy bezpieczeństwa o szerokości 5,0 m od osi 
linii. 

2. W strefie bezpieczeństwa ustala się: 
1)  zakaz lokalizacji pomieszczeń przeznaczonych 

na stały pobyt ludzi; 
2)  dopuszcza się zabudowę gospodarczą lub place 

postojowe po uzyskaniu pozytywnej opinii za-
rządzającego linią; 

3)  wszelkie prace budowlane prowadzone w stre-
fie wymagają uzgodnienia z zarządcą sieci. 

§ 20. W zakresie sposobu i terminu tym-
czasowego zagospodarowania, urządzania i użyt-
kowania terenów ustala się: 
1)  dopuszcza się wykorzystanie terenów i obiektów 

w sposób dotychczasowy, w zakresie zachowa-
nia funkcji i formy zabudowy do czasu ich zago-
spodarowania zgodnie z ustaleniami planu; 

2)  dopuszcza się możliwość zachowania istnieją-
cej zabudowy zlokalizowanej w liniach rozgra-
niczających dróg, z możliwością dokonywania 
remontów, do czasu zagospodarowania terenu 
jako drogi. 

§ 21. W zakresie wymogów zapewnienia 
bezpieczeństwa i obronności państwa ustala się: 
1)  obowiązek zgłoszenia, przed wydaniem pozwo-

lenia na budowę, do Szefostwa Służby Ruchu 
Lotniczego Sił Zbrojnych RP, obiektów o wyso-
kości 50 m i większej, w celu ustalenia sposobu 
oznakowania przeszkodowego tych obiektów; 

2)  realizację w podpiwniczeniach lub w przypadku 
ich braku w parterach nowej zabudowy usłu-
gowej i mieszkaniowo-usługowej pomieszczeń 
o konstrukcji odpornej na zagruzowanie, pozwa-
lającej na bezkolizyjną i szybką adaptację dla ce-
lów ochrony ludności w sytuacji zagrożenia; 
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3)  budowę sieci wodociągowej zgodnie z warun-

kami określonymi w § 18 pkt 8; 
4)  obowiązek zapewnienia dojazdu do brzegów 

rzeki i zbiorników wodnych w sytuacji zagroże-
nia powodziowego z zakazem realizacji ogro-
dzeń w sposób ograniczający dostęp do wód; 

5)  rozbudowę układu komunikacyjnego zgodnie z 
warunkami określonymi w § 17 oraz ustaleniach 
szczegółowych dla poszczególnych terenów z 
uwzględnieniem wymogów ochrony przeciwpo-
żarowej. 

§ 22. Ustala się stawkę procentową wzro-
stu wartości nieruchomości, stanowiącą podstawę 
do określenia jednorazowej opłaty, o której mowa 
w art. 36 ust. 4 ustawy, w wysokości: 
1)  30% - dla terenu zabudowy mieszkaniowej, jed-

norodzinnej, ekstensywnej, oznaczonego sym-
bolem 1MNE; 

2)  0% - dla pozostałych terenów. 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe 

 
§ 23. 1. Dla terenu, oznaczonego symbo-

lem: 1UMN plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe zabudowę usługową i mieszkaniową, 
jednorodzinną. 

2. Ogranicza się możliwość realizacji usług 
przeznaczenia podstawowego do usług z zakresu: 
opieki społecznej, opieki zdrowotnej, lecznictwa, 
hotelarstwa, turystyki, gastronomii, handlu artyku-
łami spożywczymi i przemysłowymi związanymi z 
funkcją podstawową terenu oraz funkcjami rekre-
acyjnymi terenów sąsiednich. 

3. Powierzchnia użytkowa pomieszczeń zwią-
zanych z funkcją mieszkaniową nie może przekraczać 
50% powierzchni użytkowej zabudowy usługowej 
zlokalizowanej na działce. 

4. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1)  obiekty towarzyszące zabudowie usługowej i 

mieszkaniowej: zieleń z urządzeniami rekre-
acyjnymi i obiektami małej architektury; 

2)  obiekty infrastruktury technicznej; 
3)  parkingi; 
4)  budynki gospodarcze oraz obiekty do utrzyma-

nia zwierząt wykorzystywanych w celach rekre-
acyjnych oraz leczniczych; 

5)  szklarnie. 
5. Ustala się zakaz: 

1)  realizacji tymczasowych obiektów budowlanych; 
2)  budowy wolnostojących budynków gospodar-

czych i garaży z wyjątkiem wiat i zadaszeń; 
3)  lokalizacji obiektów z powierzchnią sprzedaży 

przekraczającą 100 m2. 
6. Dla zabudowy plan ustala: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu; 

2)  powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 20% 
powierzchni działki w granicach terenu; 

3)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 40% powierzchni działki w granicach terenu; 

4)  wysokość budynków: 
 a)  usługowych i mieszkaniowo-usługowych od 

7,0 do 11,0 m, 
 b)  mieszkaniowych od 7,0 do 9,0 m, 
 c)  infrastruktury technicznej, wiat i zadaszeń - 

do 5,0 m; 
5)  szerokość elewacji frontowej budynków - nie 

przekraczającą 25,0 m. Dopuszcza się realizację 
budynków o szerokości większej, pod warun-
kiem podzielenia budynku na bryły o szerokości 
nie większej niż 15,0 m przesunięte względem 
siebie w rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 
m, posiadające własne przekrycie; 

6)  dachy spadziste o symetrycznym układzie połaci 
i kącie nachylenia od 30° do 40°, w kolorze 
ciemnoczerwonym o głównej kalenicy równole-
głej lub prostopadłej do granicy frontowej działki; 

7)  przyjęte rozwiązania w zakresie: 
 a)  formy budynku obejmującej wysokość za-

budowy, kształty dachów, 
 b)  stosowanych materiałów wykończeniowych 

i kolorystyki 
powinny zapewniać spójność architektoniczną 
całemu budynkowi lub zespołowi budynków; 

8)  ogrodzenie działek ażurowe o wysokości do 1,5 
m, według decyzji indywidualnych w zakresie 
formy i materiału, z wyłączeniem stosowania 
przęseł z prefabrykatów betonowych. Powierzch-
nia prześwitów w ogrodzeniu na całym jego 
przebiegu, z wyłączeniem obudowy wjazdu i 
wejścia na teren działki nie może być mniejsza 
niż 40% powierzchni ogrodzenia; 

9)  dla istniejących budynków zlokalizowanych po-
między linią zabudowy, a linią rozgraniczającą 
dopuszcza się możliwość ich remontów, przebu-
dowy, zmiany sposobu użytkowania oraz rozbu-
dowy pod warunkiem, iż część rozbudowywana 
będzie respektować wyznaczone w planie nie-
przekraczalne linie zabudowy. 

7. W części terenu, lokalizuje się strefę zie-
leni, oznaczoną na rysunku planu, w granicach 
której ustala się: 
1)  obowiązek urządzenia terenu jako zielonego; 
2)  ograniczenie utwardzania nawierzchni do nie-

zbędnego minimum dla zapewnia obsługi ko-
munikacyjnej działek; 

3)  zakaz realizacji zabudowy; 
4)  dopuszcza się lokalizację urządzeń liniowych 

nadziemnych i podziemnych uzbrojenia tere-
nów w przypadku braku możliwości lokalizacji 
w liniach rozgraniczających dróg, pod warun-
kiem uzyskania prawa do dysponowania nieru-
chomością na ten cel; 

5)  dopuszcza się lokalizację oświetlenia oraz obiek-
tów małej architektury tj. ławek, koszy, obudo-
wy drzew, pachołków, tablic i szyldów informa-
cyjnych. 
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8. Plan ustala zasady podziału nierucho-
mości: 
1)  wielkość działek przeznaczonych pod zabudowę 

usługową i usługowo - mieszkaniową – nie 
mniejsze niż 1500 m²; 

2)  wydzielana działka musi mieć zapewniony do-
stęp do drogi publicznej bezpośredni lub po-
przez wydzieloną drogę wewnętrzną; 

3)  minimalna szerokość dróg wewnętrznych – 10 m; 
4)  szerokości frontów nowych działek - nie mniej-

sza niż 35 m; 
5)  kąt położenia granic nowych działek w stosun-

ku do pasów dróg – prostopadły. 
9. Ustala się obsługę komunikacyjną z przy-

legających dróg: lokalnej 1KDL i dojazdowej 1KDD. 
10. Miejsca postojowe ustala się w grani-

cach działek lub terenu w ilości wynikającej z po-
trzeb funkcjonalnych obiektu, w ilości nie mniej-
szej niż: 
1)  1 stanowisko postojowe na 4 miejsca noclego-

we lub łóżka; 
2)  1 stanowisko postojowe na 4 miejsca konsump-

cyjne nieprzeznaczone dla gości hotelowych; 
3)  1 stanowisko postojowe na 50 m² ogólnodo-

stępnej powierzchni użytkowej usług handlu; 
4)  2 stanowiska postojowe na 1 gabinet lekarski; 
5)  1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie; 
6)  1 stanowisko na 3 zatrudnionych na zmianie. 

11. Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną 
ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przy-
legających ulicach i drogach wewnętrznych oraz w 
oparciu o rozwiązania indywidualne zgodnie z 
warunkami określonymi w § 18. 

12. Dla terenu obowiązują ograniczenia 
związane z ochroną założenia parkowego wpisa-
nego do rejestru zabytków, o których mowa w 
§ 12, ust. 3. 

§ 24. 1. Dla terenu, oznaczonego symbo-
lem: 1UMW plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe zabudowę usługową i mieszkaniową 
wielorodzinną. 

2. Ogranicza się możliwość realizacji usług 
przeznaczenia podstawowego do usług z zakresu: 
opieki społecznej, opieki zdrowotnej, lecznictwa, 
hotelarstwa i gastronomii. 

3. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1)  obiekty towarzyszące zabudowie usługowej i 

mieszkaniowej: tereny zieleni z urządzeniami 
rekreacyjnymi i obiektami małej architektury; 

2)  obiekty infrastruktury technicznej; 
3)  parkingi. 

4. Ustala się zakaz: 
1)  realizacji tymczasowych obiektów budowla-

nych; 
2)  budowy wolnostojących budynków gospodar-

czych i garaży z wyjątkiem wiat i zadaszeń. 
5. Dla zabudowy plan ustala: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu; 

2)  powierzchnię zabudowy nieprzekraczajacą 20% 
powierzchni działki w granicach terenu; 

3)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 40% powierzchni działki w granicach terenu; 

4)  wysokość budynków: 
 a)  usługowych i mieszkaniowo-usługowych od 

7,0 do 11,0 m, 
 b)  mieszkaniowych od 7,0 do 9,0 m, 
 c)  infrastruktury technicznej, wiat i zadaszeń – 

do 5,0 m; 
5)  szerokość elewacji frontowej budynków - nie 

przekraczającą 35,0 m. Dopuszcza się realizację 
budynków o szerokości większej, pod warun-
kiem podzielenia budynku na bryły o szerokości 
nie większej niż 15,0 m przesunięte względem 
siebie w rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 
m, posiadające własne przekrycie; 

6)  dachy spadziste o symetrycznym układzie poła-
ci, kącie nachylenia od 30° do 40°, w kolorze 
ciemnoczerwonym o głównej kalenicy równo-
ległej lub prostopadłej do granicy frontowej 
działki; 

7)  przyjęte rozwiązania w zakresie: 
 a)  formy budynku obejmującej wysokość za-

budowy, kształty dachów, 
 b)  stosowanych materiałów wykończeniowych 

i kolorystyki; 
powinny zapewniać spójność architektoniczną 
całemu budynkowi lub zespołowi budynków; 

8)  zakaz stosowania okładzin sidingowych na 
elewacji; 

9)  ogrodzenie działek ażurowe o wysokości do 1,5 
m, według decyzji indywidualnych w zakresie 
formy i materiału, z wyłączeniem stosowania 
przęseł z prefabrykatów betonowych. Powierzch-
nia prześwitów w ogrodzeniu na całym jego 
przebiegu, z wyłączeniem obudowy wjazdu i 
wejścia na teren działki nie może być mniejsza 
niż 40% powierzchni ogrodzenia. 

6. W części terenu, lokalizuje się strefę zie-
leni, oznaczoną na rysunku planu, w granicach 
której ustala się: 
1)  obowiązek urządzenia terenu jako zielonego; 
2)  ograniczenie utwardzania nawierzchni do nie-

zbędnego minimum dla zapewnia obsługi ko-
munikacyjnej działek; 

3)  zakaz realizacji zabudowy; 
4)  dopuszcza się lokalizację urządzeń liniowych 

nadziemnych i podziemnych uzbrojenia tere-
nów w przypadku braku możliwości lokalizacji 
w liniach rozgraniczających dróg, pod warun-
kiem uzyskania prawa do dysponowania nieru-
chomością na ten cel; 

5)  dopuszcza się lokalizację oświetlenia ulicznego 
oraz obiektów małej architektury tj. ławek, ko-
szy, obudowy drzew, pachołków, tablic i szyl-
dów informacyjnych. 

7. Plan ustala zasady podziału nierucho-
mości: 
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1)  wielkość działek przeznaczonych pod zabudowę 

– nie mniejsze niż 1000 m²; 
2)  wydzielana działka musi mieć zapewniony do-

stęp do drogi publicznej; 
3)  szerokości frontów nowych działek - nie mniej-

sza niż 35 m; 
4)  kąt położenia granic nowych działek w stosunku 

do pasów dróg – prostopadły lub równoległy. 
8. Ustala się obsługę komunikacyjną z przy-

legającej ulicy dojazdowej 1KDD lub przez teren 
1ZP, jeśli inwestor będzie posiadał do tego tytuł 
prawny, z drogi lokalnej 1KDL. 

9. Miejsca postojowe ustala się w grani-
cach działek lub terenu w ilości wynikającej z po-
trzeb funkcjonalnych obiektu, w ilości nie mniej-
szej niż: 
1)  1 stanowisko postojowe na 4 miejsca noclego-

we lub łóżka; 
2)  1 stanowisko postojowe na 4 miejsca kon-

sumpcyjne nieprzeznaczone dla gości hotelo-
wych; 

3)  2 stanowiska postojowe na 1 gabinet lekarski; 
4)  1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie; 
5)  1 stanowisko na 3 zatrudnionych na zmianie. 

10. Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną 
ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przy-
legającej drodze oraz w oparciu o rozwiązania 
indywidualne zgodnie z warunkami określonymi w 
§ 18. 

11. Dla terenu obowiązują ograniczenia 
związane z ochroną założenia parkowego wpisa-
nego do rejestru zabytków, o których mowa w 
§ 12, ust. 3. 

§ 25. 1. Dla terenów, oznaczonych symbo-
lami: 1-3US plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe tereny usług sportu i rekreacji. 

2. Dla terenów 1 - 2US dopuszcza się prze-
znaczenie terenu na: 
1)  obiekty usług z zakresu opieki społecznej, opie-

ki zdrowotnej, lecznictwa; 
2)  obiekty usług z zakresu hotelarstwa, turystyki i 

gastronomii; 
3)  obiekty usług handlu artykułami spożywczymi i 

przemysłowymi związanymi z funkcją podsta-
wową oraz dopuszczalną terenu, o której mowa 
w pkt 1 i 2, o powierzchni sprzedaży nieprze-
kraczającej 100 m2; 

4)  obiekty mieszkalne dla potrzeb właściciela za-
kładu o powierzchni użytkowej nieprzekraczają-
cej 40% powierzchni użytkowej obiektów usłu-
gowych na działce; 

5)  obiekty małej architektury; 
6)  urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 
7)  parkingi. 

3. Dla terenu 3US dopuszcza się przezna-
czenie terenu na: 
1)  obiekty usług z zakresu turystyki, hotelarstwa, 

gastronomii; 
2)  budynki gospodarcze oraz obiekty do utrzyma-

nia zwierząt wykorzystywanych w celach rekre-
acyjnych; 

3)  obiekty usług handlu artykułami spożywczymi i 
przemysłowymi związanymi z funkcją podsta-
wową oraz dopuszczalną terenu, o której mowa 
w pkt 1, o powierzchni sprzedaży nieprzekracza-
jącej 100 m2; 

4)  obiekty mieszkalne dla potrzeb właściciela za-
kładu o powierzchni użytkowej nieprzekraczają-
cej 40% powierzchni użytkowej obiektów usłu-
gowych na działce; 

5)  obiekty małej architektury tj. ławki, obudowy 
drzew, pachołki, tablice i szyldy informacyjne; 

6)  urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej; 
7)  parkingi. 

4. Dla zabudowy plan ustala: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-

czeniami na rysunku planu; 
2)  powierzchnię zabudowy nieprzekraczajacą 20% 

powierzchni działki; 
3)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 

niż 50% powierzchni działki; 
4)  wysokość budynków: 
 a)  usługowych i mieszkaniowo-usługowych od 

7,0 do 11,0 m, 
 b)  mieszkaniowych od 7,0 do 9,0 m, 
 c)  infrastruktury technicznej, wiat i zadaszeń – 

do 5,0 m; 
5)  szerokość elewacji frontowej budynków - nie 

przekraczającą 35,0 m. Dopuszcza się realizację 
budynków o szerokości większej, pod warun-
kiem podzielenia budynku na bryły o szerokości 
nie większej niż 15,0 m przesunięte względem 
siebie w rzucie poziomym, o nie mniej niż 1,0 
m, posiadające własne przekrycie; 

6)  dachy: 
 a)  dla terenów 1US i 2US - spadziste o syme-

trycznym układzie połaci, kącie nachylenia 
od 30° do 40°, w kolorze ciemnoczerwonym 
o głównej kalenicy równoległej lub prosto-
padłej do granicy frontowej działki, 

 b)  dla terenu 3US - spadziste o symetrycznym 
układzie połaci, kącie nachylenia od 30° do 
40°, w kolorze ciemnoczerwonym o głównej 
kalenicy prostopadłej do granicy frontowej 
działki; 

7)  przyjęte rozwiązania w zakresie: 
 a)  formy budynku obejmującej wysokość za-

budowy, kształty dachów, 
 b)  stosowanych materiałów wykończeniowych 

i kolorystyki powinny zapewniać spójność 
architektoniczną całemu budynkowi lub ze-
społowi budynków; 

8)  zakaz stosowania okładzin sidingowych na 
elewacji; 

9)  ogrodzenie działek ażurowe o wysokości do 1,5 
m, według decyzji indywidualnych w zakresie 
formy i materiału, z wyłączeniem stosowania 
przęseł z prefabrykatów betonowych. Powierzch-
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nia prześwitów w ogrodzeniu na całym jego 
przebiegu, z wyłączeniem obudowy wjazdu i 
wejścia na teren działki nie może być mniejsza 
niż 40% powierzchni ogrodzenia. 

5. W części terenów lokalizuje się strefę zie-
leni, oznaczoną na rysunku planu, w granicach 
której ustala się: 
1)  obowiązek urządzenia terenu jako zielonego; 
2)  ograniczenie utwardzania nawierzchni do nie-

zbędnego minimum dla zapewnia obsługi ko-
munikacyjnej działek; 

3)  zakaz realizacji zabudowy; 
4)  dopuszcza się lokalizację urządzeń liniowych 

nadziemnych i podziemnych uzbrojenia tere-
nów w przypadku braku możliwości lokalizacji 
w liniach rozgraniczających dróg, pod warun-
kiem uzyskania prawa do dysponowania nieru-
chomością na ten cel; 

5)  dopuszcza się lokalizację oświetlenia ulicznego 
oraz obiektów małej architektury. 

6. Plan ustala zasady podziału nierucho-
mości: 
1)  wielkość działek przeznaczonych pod zabudowę 

– nie mniejsze niż 3000 m²; 
2)  wydzielana działka musi mieć zapewniony do-

stęp do drogi publicznej lub drogi wewnętrznej; 
3)  szerokość frontów nowych działek - nie mniej-

sza niż 50 m; 
4)  kąt położenia granic nowych działek w stosun-

ku do pasów ulic – prostopadły. 
7. Ustala się obsługę komunikacyjną: 

1)  dla terenów oznaczonych 1 - 2US z przylegają-
cych ulic dojazdowych 2KDD i 3KDD; 

2)  dla terenu oznaczonego 3US z przylegających 
ulic dojazdowych 1KDD i 4KDD, ulicy lokalnej 
1KDL. 

8. Miejsca postojowe ustala się w grani-
cach działek lub terenu w ilości wynikającej z po-
trzeb funkcjonalnych obiektu, w ilości nie mniej-
szej niż: 
1)  1 stanowisko postojowe na 50 m² ogólnodo-

stępnej powierzchni użytkowej obiektów i urzą-
dzeń sportowych; 

2)  1stanowisko na 5 z obiektów sportowych; 
3)  1 stanowisko postojowe na 4 miejsca noclego-

we lub łóżka; 
4)  1 stanowisko postojowe na 4 miejsca kon-

sumpcyjne nieprzeznaczone dla gości hotelo-
wych; 

5)  2 stanowiska postojowe na 1 gabinet lekarski; 
6)  1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie; 
7)  1 stanowisko na 3 zatrudnionych na zmianie. 

9. Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną 
ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przy-
legającej drodze oraz w oparciu o rozwiązania 
indywidualne zgodnie z warunkami określonymi w 
§ 18. 

10. Ustala się stosowanie szyldów ujedno-
liconych pod względem formy, przytwierdzonych

do elewacji, latarń lub wolnostojących mieszczą-
cych reklamę kilku podmiotów. Nie dopuszcza się 
lokalizacji reklam wielkopowierzchniowych oraz 
indywidualnych wolnostojących reklam z wyjąt-
kiem informacji o działalności prowadzonej na 
terenie działki, na której jest zlokalizowana. 

11. Dla terenów 1US i 3US obowiązują ogra-
niczenia związane z ochroną stanowisk archeolo-
gicznych i strefą ochrony archeologicznej zawarte 
w § 12 ust. 7 pkt 1 i 2 uchwały. 

§ 26. 1. Dla terenu, oznaczonego symbo-
lem: 1MNE plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej ekstensywnej. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1)  obiekty towarzyszące zabudowie mieszkanio-

wej: tereny zieleni z urządzeniami rekreacyjny-
mi i obiektami małej architektury, budynki go-
spodarcze, obiekty infrastruktury technicznej, 
parkingi; 

2)  obiekty usług związanych z turystyką i wypo-
czynkiem; 

3)  zalesienia. 
3. Ustala się zakaz realizacji tymczasowych 

obiektów budowlanych. 
4. Dla zabudowy plan ustala: 

1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-
czeniami na rysunku planu; 

2)  powierzchnię zabudowy nieprzekraczającą 10% 
powierzchni działki; 

3)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 80% powierzchni działki; 

4)  wysokość budynków: 
 a)  mieszkaniowych i gospodarczych - do 9,0 m, 
 b)  infrastruktury technicznej, wiat i zadaszeń – 

do 5,0 m; 
5)  szerokość elewacji frontowej budynków - nie 

przekraczającą 27,0 m; 
6)  dachy spadziste o symetrycznym układzie poła-

ci, kącie nachylenia od 30° do 40°, w kolorze 
ciemnoczerwonym lub brązowym o głównej 
kalenicy równoległej lub prostopadłej do grani-
cy frontowej działki; 

7)  przyjęte rozwiązania powinny zapewniać spój-
ność architektoniczną całemu budynkowi lub 
zespołowi budynków w zakresie: 

 a)  formy budynku obejmującej wysokość za-
budowy, kształty dachów, 

 b)  stosowanych materiałów wykończeniowych 
i kolorystyki; 

powinny zapewniać spójność architektoniczną 
całemu budynkowi lub zespołowi budynków; 

8)  ogrodzenie działek ażurowe o wysokości do 1,5 
m, według decyzji indywidualnych w zakresie 
formy i materiału, z wyłączeniem stosowania 
przęseł z prefabrykatów betonowych. Powierzch-
nia prześwitów w ogrodzeniu na całym jego 
przebiegu, z wyłączeniem obudowy wjazdu i 
wejścia na teren działki nie może być mniejsza
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niż 40% powierzchni ogrodzenia. 
5. Plan ustala zasady podziału nierucho-

mości: 
1)  wielkość działek przeznaczonych pod zabudowę 

– nie mniejsze niż 1 ha; 
2)  wydzielana działka musi mieć zapewniony do-

stęp do drogi publicznej; 
3)  szerokość frontów nowych działek - nie mniej-

sza niż 40 m; 
4)  kąt położenia granic nowych działek w stosun-

ku do pasów dróg – prostopadły. 
6. Ustala się obsługę komunikacyjną z przy-

legającej drogi dojazdowej 2KDD. 
7. Miejsca postojowe ustala się w grani-

cach działek lub terenu w ilości wynikającej z po-
trzeb funkcjonalnych obiektu, w ilości nie mniej-
szej niż: 
1)  1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie; 
2)  1 stanowisko postojowe na 4 miejsca noclego-

we. 
8. Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną 

ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przy-
legającej drodze oraz w oparciu o rozwiązania 
indywidualne zgodnie z warunkami określonymi w 
§ 18. 

§ 27. 1. Dla terenu, oznaczonego symbo-
lem: 1R, plan ustala jako przeznaczenie podsta-
wowe tereny rolnicze. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na 
tereny zieleni urządzonej poprzez poszerzenie za-
bytkowego parku zlokalizowanego w granicach 
terenu 1ZP. Zasady kompozycji i dobór gatunków 
należy uzgodnić z WKZ. 

3. Dopuszcza się możliwość lokalizacji urzą-
dzeń i obiektów infrastruktury technicznej. 

4. Dla terenu obowiązują ograniczenia zwią-
zane z ochroną założenia parkowego wpisanego do 
rejestru zabytków, o których mowa w § 12, ust. 3. 

§ 28. 1. Dla terenu, oznaczonego symbo-
lem: 1ZP plan ustala jako przeznaczenie podsta-
wowe tereny zieleni urządzonej – zabytkowy park 
podworski typu angielskiego. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu na: 
1)  obiekty usług z zakresu opieki społecznej, opie-

ki zdrowotnej i lecznictwa; 
2)  tereny zieleni z urządzeniami rekreacyjnymi i 

obiektami małej architektury; 
3)  obiekty infrastruktury technicznej i parkingi towa-

rzyszące zabudowie usługowej zlokalizowanej 
w granicach terenu. 

3. Dla terenu ustala się: 
1)  zachowanie, pielęgnację i rekonstrukcję zieleni; 
2)  w przypadku wprowadzenia nowych nasadzeń 

obowiązek kontynuacji historycznych cech roz-
planowania parku; 

3)  zachowanie i konserwację istniejącego pałacu, 
wpisanego do wojewódzkiej ewidencji zabyt-
ków z możliwością jego przebudowy; 

4)  zakaz lokalizacji nowej zabudowy; 

5)  lokalizację obiektów małej architektury; 
6)  zakaz umieszczania reklam. Dopuszcza się tabli-

ce i szyldy informacyjne o spójnej formie pod 
względem stylu i zastosowanych materiałów 
dotyczące działalności prowadzonej na terenie 
działki; 

7)  modernizację i przebudowę istniejącej oczysz-
czalni ścieków; 

8)  obowiązek uzgodnienia wszelkich działań zwią-
zanych z robotami budowlanymi przy istnieją-
cym budynku oraz związanych z pielęgnacją 
drzewostanu i wprowadzaniem nowych nasa-
dzeń z WKZ. 

4. Dla zabudowy plan ustala: 
1)  powierzchnię zabudowy – zgodnie ze stanem 

istniejącym, nie przewiduje się rozbudowy ist-
niejącego budynku ani lokalizacji nowej zabu-
dowy; 

2)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 75% powierzchni działki w granicach terenu; 

3)  wysokość budynków - zgodnie ze stanem ist-
niejącym, nie przewiduje się rozbudowy istnie-
jącego budynku ani lokalizacji nowej zabudo-
wy; 

4)  szerokość elewacji frontowej budynków - 
zgodnie ze stanem istniejącym; 

5)  forma i kolorystyka dachów - zgodnie ze sta-
nem istniejącym; 

6)  przyjęte rozwiązania w zakresie stosowanych 
materiałów wykończeniowych i kolorystyki po-
winny zapewniać spójność architektoniczną ca-
łemu budynkowi; 

7)  zakaz stosowania okładzin sidingowych na ele-
wacji; 

8)  ogrodzenie działek ażurowe o wysokości do 1,5 
m. Formę oraz użyte materiały należy uzgodnić 
z WKZ. Powierzchnia prześwitów w ogrodzeniu 
na całym jego przebiegu, z wyłączeniem obu-
dowy wjazdu i wejścia na teren działki nie może 
być mniejsza niż 40% powierzchni ogrodzenia. 

5. Ustala się zakaz podziału terenu na dział-
ki. 

6. Ustala się obsługę komunikacyjną z przy-
legającej ulicy lokalnej 2KDL. 

7. Miejsca postojowe ustala się w grani-
cach terenu w ilości wynikającej z potrzeb funk-
cjonalnych obiektu, w ilości nie mniejszej niż: 
1)  1 stanowisko postojowe na 4 łóżka; 
2)  2 stanowiska postojowe na 1 gabinet lekarski; 
3)  1 stanowisko postojowe na 3 zatrudnionych na 

zmianie. 
8. Zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną 

ze zbiorczych systemów, zlokalizowanych w przyle-
gającej drodze oraz w oparciu o rozwiązania indy-
widualne zgodnie z warunkami określonymi w § 18. 

9. Dla terenu obowiązują ograniczenia zwią-
zane z ochroną założenia parkowego wpisanego do 
rejestru zabytków, o których mowa w § 12, ust. 3. 

10. Dla budynku pałacu obowiązują ograni-
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czenia związane z wymogami ochrony zabytko-
wych wnętrz, o których mowa w § 12, ust. 4, oraz 
wymogami ochrony pałacu, o których mowa w 
§ 12, ust. 5. 

§ 29. 1. Dla terenów, oznaczonych symbo-
lami: 1 - 8ZNA plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe tereny zieleni naturalnej. 

2. Dopuszcza się przeznaczenie terenu: 
1)  na obiekty małej architektury o spójnej formie 

pod względem stylu i zastosowanych materia-
łów; 

2)  na obiekty infrastruktury technicznej; 
3)  dla terenów 4ZNA i 5ZNA na obiekty i urządze-

nia służące piętrzeniu i retencjonowaniu wód; 
4)  dla terenów 4ZNA i 7ZNA na budowle i urządze-

nia związane z obsługą funkcji rekreacyjnych 
zbiornika Lisowice. 

3. Ustala się zakaz: 
1)  grodzenia terenu; 
2)  realizacji zalesień. 

4. Ustala się zakaz podziału terenu na dział-
ki. 

5. Dla terenów 4 - 6ZNA obowiązują ogra-
niczenia związane z ochroną założenia parkowego 
wpisanego do rejestru zabytków, o których mowa 
w § 12, ust. 3. 

6. Dla terenu 7ZNA obowiązują ogranicze-
nia związane ze strefą ochrony archeologicznej 
zawarte w § 12 ust. 7 pkt 2 uchwały. 

7. Dla terenów 1ZNA, 2ZNA i 4 - 8ZNA 
obowiązują ograniczenia związane z bezpośrednim 
zagrożeniem powodzią zawarte w § 14 ust. 1 pkt 2 
uchwały. 

§ 30. 1. Dla terenów, oznaczonych symbo-
lami: 1 - 9ZL plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe lasy. 

2. Ustala się prowadzenie trwale zrówno-
ważonej gospodarki leśnej w sposób gwarantują-
cy utrzymanie właściwych warunków ekologicz-
nych i wartości użytkowej, zgodnie z przepisami 
odrębnymi. 

3. Ustala się: 
1)  zakaz realizacji zabudowy z zastrzeżeniem pkt 2; 
2)  dla terenu oznaczonego symbolem 4ZL dopusz-

cza się realizację zabudowy możliwej do reali-
zacji na gruntach leśnych zgodnie z wymogami 
przepisów odrębnych; 

3)  zakaz grodzenia brzegów w sposób uniemożli-
wiający lub utrudniający dostęp do brzegu rzeki 
i zbiornika dla terenów 4ZL i 6 - 9ZL. 

4. Dla zabudowy plan ustala: 
1)  nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z ozna-

czeniami na rysunku planu, lokalizację budyn-
ków nie bliżej niż 50,0 m od granic zbiorników 
wodnych; 

2)  powierzchnię zabudowy nieprzekraczajacą 150,0 
m² i 10% powierzchni terenu; 

3)  powierzchnię biologicznie czynną nie mniejszą 
niż 80% powierzchni terenu; 

4)  wysokość budynków – do 8,0 m; 
5)  szerokość elewacji frontowej budynków - nie 

przekraczającą 17,0 m; 
6)  dachy spadziste o symetrycznym układzie poła-

ci, kącie nachylenia od 30° do 40°, w kolorze 
ciemnoczerwonym lub brązowym o głównej 
kalenicy równoległej lub prostopadłej do grani-
cy frontowej działki; 

7)  przyjęte rozwiązania w zakresie: 
 a)  formy budynku obejmującej wysokość za-

budowy, kształty dachów, 
 b)  stosowanych materiałów wykończeniowych 

i kolorystyki. 
powinny zapewniać spójność architektoniczną 
całemu budynkowi lub zespołowi budynków. 

5. Ustala się zakaz podziału terenu na dział-
ki. 

6. Dla terenu 4ZL ustala się: 
1)  obsługę komunikacyjną z przyległych ciągów 

pieszo-rowerowych 1KX i 2KX; 
2)  miejsca postojowe ustala się w granicach tere-

nu w ilości wynikającej z potrzeb funkcjonal-
nych obiektu, w ilości nie mniejszej niż 1 sta-
nowisko na 50,0 m² powierzchni użytkowej bu-
dynku; 

3)  zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną ze zbior-
czych systemów, zlokalizowanych w przylega-
jącej drodze oraz w oparciu o rozwiązania in-
dywidualne zgodnie z warunkami określonymi 
w § 18. 

7. Dla terenów 3ZL i 4ZL obowiązują ogra-
niczenia związane z ochroną założenia parkowego 
wpisanego do rejestru zabytków, o których mowa 
w § 12, ust. 3. 

8. Dla terenu 4ZL obowiązują ograniczenia 
związane ze strefą ochrony archeologicznej zawar-
te w § 12 ust. 7 pkt 2uchwały. 

9. Dla terenów 1ZL, 4ZL i 6 - 8ZL obowiązu-
ją ograniczenia związane z bezpośrednim zagroże-
niem powodzią zawarte w § 14 ust. 1 pkt 2 uchwa-
ły. 

§ 31. 1. Dla terenów, oznaczonych symbo-
lem: 1 - 3WS plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe tereny wód powierzchniowych. 

2. Ustala się zakaz: 
1)  grodzenia terenu; 
2)  realizacji urządzeń nie związanych z gospodar-

ką wodną. 
3. Dopuszcza się: 

1)  dla terenu 2WS - możliwość lokalizacji obiektów 
i urządzeń związanych z piętrzeniem i retencjo-
nowaniem wód o wysokości piętrzenia nie wyż-
szej niż 5,0 m; 

2)  dla terenu 3WS - wykorzystanie terenu jako 
kąpieliska oraz lokalizację pomostów i przysta-
ni. 

4. Wszelkie działania inwestycyjne muszą 
być prowadzone w uzgodnieniu z organem właści-
wym do spraw gospodarowania wodami – Dyrekto-
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rem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. 

§ 32. 1. Dla terenów, oznaczonych symbo-
lami 1 - 3KDL, plan ustala drogi publiczne - drogi 
lokalne. 

2. Ustala się: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu; 
2)  parametry techniczne dróg zgodnie z wymo-

gami przepisów odrębnych; 
3)  lokalizację nadziemnych i podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 
przepisów odrębnych; 

4)  obsługę komunikacyjną przylegających tere-
nów i działek. 

§ 33. 1. Dla terenów, oznaczonych symbo-
lami 1 - 4KDD, plan ustala drogi publiczne - drogi 
dojazdowe. 

2. Ustala się: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu; 
2)  parametry techniczne dróg zgodnie z wymo-

gami przepisów odrębnych; 
3)  lokalizację nadziemnych i podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej, stosownie do 
przepisów odrębnych; 

4)  obsługę komunikacyjną przylegających tere-
nów i działek. 

§ 34. 1. Dla terenu, oznaczonego symbolem 
1KDX, plan ustala publiczny ciąg pieszo-jezdny. 

2. Ustala się: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu; 
2)  urządzenie nawierzchni w sposób umożliwiają-

cy ruch kołowy i pieszy; 
3)  lokalizację nadziemnych i podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej; 
4)  obsługę komunikacyjną przylegających tere-

nów. 
§ 35. 1. Dla terenów, oznaczonych symbo-

lami 1 - 3KX, plan ustala publiczne ciągi pieszo-
rowerowe. 

2. Ustala się: 
1)  szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z 

rysunkiem planu; 
2)  wyłącznie ruch pieszy i rowerowy; 
3)  dopuszcza się ruch kołowy wyłącznie dla ob-

sługi lasów; 
4)  urządzenie nawierzchni w sposób umożliwiają-

cy ruch pieszy i rowerowy; 
5)  lokalizację nadziemnych i podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej. 
§ 36. 1. Dla terenów, oznaczonych symbo-

lami 1 - 5KS, plan ustala jako przeznaczenie pod-
stawowe tereny parkingów. 

2. Ustala się: 
1)  urządzenie nawierzchni w sposób umożliwiają-

cy parkowanie pojazdów; 
2)  lokalizację nadziemnych i podziemnych urzą-

dzeń infrastruktury technicznej; 
3)  zachowanie powierzchni biologicznie czynnej 

nie mniejszej niż 50% powierzchni terenu; 
4)  możliwość lokalizacji obiektów małej architek-

tury; 
5)  dla terenu 1KS i 4KS - lokalizację szaletów pu-

blicznych w formie tymczasowych obiektów bu-
dowlanych. 

3. Dla zabudowy plan ustala: 
1)  realizację wyłącznie obiektów tymczasowych, 

użytkowanych sezonowo; 
2)  wysokość obiektów: do 5,0 m; 
3)  powierzchnia zabudowy: do 40,0 m² w grani-

cach terenu; 
4)  rozwiązania w zakresie: kształtu dachów, sto-

sowanych materiałów wykończeniowych i kolo-
rystyki należy przyjąć wg decyzji indywidual-
nych w sposób zapewniający spójność archi-
tektoniczną całemu obiektowi lub zespołowi 
obiektów; 

5)  ogrodzenie terenu ażurowe o wysokości do 1,5 
m. Powierzchnia prześwitów w ogrodzeniu na 
całym jego przebiegu, nie może być mniejsza 
niż 40% powierzchni ogrodzenia. 

 
Rozdział 4 

Przepisy przejściowe i końcowe 
 

§ 37. Tracą moc ustalenia zmiany fragmen-
tu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Koluszki zatwierdzonego Uchwałą 
Nr XLVI/22/02 Rady Miejskiej w Koluszkach z dnia 31 
maja 2002 r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego Nr 2540, poz. 
14805 z dnia 24 lipca 2002 r.). 

§ 38. Do spraw wszczętych, a niezakończo-
nych ostateczną decyzją stosuje się przepisy 
uchwały. 

§ 39. Wykonanie uchwały powierza się Bur-
mistrzowi Koluszek. 

§ 40. Uchwała wchodzi w życie po upływie 
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-
wym Województwa Łódzkiego. 

 
 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Koluszkach: 
Sławomir Sokołowski 

  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 244 – 16169 – Poz. 1965 
 

Załącznik nr 1 
do Uchwały nr XLVI/106/2010 
Rady Miejskiej w Koluszkach 
z dnia 14 czerwca 2010 r. 
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Załącznik nr 2 
do Uchwały nr XLVI/106/2010 
Rady Miejskiej w Koluszkach 
z dnia 14 czerwca 2010 r. 

 
Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Koluszkach o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lisowice w gminie Koluszki, inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
§ 1. Zadania własne gminy 
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 71, 
z późn. zm.) plan miejscowy uchwala Rada Gminy, 
po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami Stu-
dium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpa-
trzenia uwag do projektu planu oraz sposobie reali-
zacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu in-
frastruktury technicznej, które należą do zadań wła-
snych gminy, oraz zasadach ich finansowania, 
zgodnie z przepisami o finansach publicznych. 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) zadania własne 
gminy z zakresu infrastruktury technicznej obej-
mują sprawy dotyczące: 
1)  gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz or-

ganizacji ruchu drogowego; 
2)  wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, 

usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń 
sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania od-
padów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz. 

§ 2. Koszty inwestycji 
Z ustaleń zawartych w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla części ob-
rębu Lisowice w gminie Koluszki oraz wykonanej 
prognozy skutków finansowych uchwalenia planu 
wynika, iż realizacja zapisanych w nim zadań z 

zakresu infrastruktury technicznej pociąga za sobą 
wydatki z budżetu gminy na: 
1)  budowę sieci wodociągowej, której szacunko-

wy koszt wykonania wynosi: 110 000,00 zł; 
2)  budowę, poszerzenie i urządzenie dróg pu-

blicznych oraz parkingów, których szacunkowy 
koszt wykonania wraz z przeprowadzeniem 
procedury podziału nieruchomości wynosi: 
1 517 245,00 zł 

o łącznym szacunkowym koszcie wykonania 
1 627 245,00 zł. 

§ 3. Finansowanie inwestycji 
Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji 

i infrastruktury technicznej określonych w planie, 
wymienionych w § 2, finansowana będzie: 
1)  z budżetu gminy; 
2)  współfinansowana środkami zewnętrznymi, po-

przez budżet gminy – w ramach m.in.: dotacji 
unijnych, dotacji samorządu województwa, kre-
dytów i pożyczek bankowych, innych środków 
zewnętrznych; 

3)  przez właścicieli nieruchomości i inwestorów w 
ramach porozumień o charakterze cywilno-
prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

Wydatki inwestycyjne finansowane z bu-
dżetu gminy po uchwaleniu planu zostaną rozło-
żone na kilka lat. 

Inwestycje realizowane mogą być etapowo 
w zależności od wielkości środków przeznaczo-
nych na inwestycje. 

1965  
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UCHWAŁA NR XXXII/227/2010 RADY GMINY RZĄŚNIA 

  
 z dnia 27 lipca 2010 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/44/2002 Rady Gminy Rząśnia z dnia 24 czerwca 2002 roku 

w sprawie podziału na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 
1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 

Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, 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, Nr 28, poz. 146), art. 92 ustawy z dnia 16 
lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw (tekst jedno-
lity - Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 ze zmianami 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, 
poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 


