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UCHWAIA Nr XLł377łńŃ 

 RAŚY GMINY ORIY 

z dnia 29 wrze`nia 2010 rŁ 
 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

ｭTśRśN INWśSTYCYJNY Iｬ 
 

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

z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (te—st 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591), 

z ”óunie–szymi zmianami oraz artŁ 20 ustŁ1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu 

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 80, poz. 717, z ”óunie–szymi zmianami) ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL 
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy 
OrJy Rada Gminy w OrJach uchwala, co nastę”u–e:  

 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

 

§ 1. 1Ł Uchwala się mie–scowy ”lan 
zagospodarowania ”rzestrzennego ｭTeren 
Inwestycy–ny Iｬ, zwany w dalsze– czę`ci uchwaJy 
planem. 

 

2. Plan obejmuje granicami obszar 

o powierzchni 39,8 ha ”oJowony w ”óJnocno-

wschodnie– czę`ci, w granicach administracyjnych wsi 

źadąbrowieŁ 
 

3Ł źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) źaJączni— Nr 1 - rysunek planu w skali 1: 

2000,stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, 
—tóry obowiązu–e w zakresie zastosowanych 

tam oznaczeL stanowionych 

 

2) źaJączni— Nr 2 - o—re`la–ący s”osób realizac–i 
zapisanych w planie inwestycji z zakresu 

infrastru—tury techniczne–, —tóre nalewą do 
zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 
finansowania. 

 

§ 2. 1Ł Ustala się ”rzeznaczenie terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

 

1) P o powierzchni 25,5ha, pod tereny zabudowy 

produkcyjno- magazynowo- skJadowe–, 
 

2) P/U o powierzchni 8,82ha, pod tereny 

zabudowy produkcyjno- magazynowo- 

s—Jadowe– z zabudową usJugową, 
 

3) WS o ”owierzchni 2,6ha, ”od tereny wód 
powierzchniowych, 

 

4) KDD o ”owierzchni 2,8ha, ”od tereny dróg 
publicznych dojazdowych. 

 

§ 3. 1. Ile—roć w uchwale mówi się o dziaJce 
inwestycyjnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć –edną lub 

—il—a dziaJe— ewidency–nych lub ich czę`ci 
”rzewidziane ”od realizac–ę zamierzeL inwestycy–nych, 

 

§ 4. 1Ł W obszarze ”lanu nie do”uszcza się 
lokalizacji: 

 

1) nowych garawy blaszanych, 
 

2) ogrodzeL z elementów ”refabry—owanych 
betonowych. 

 

2Ł Przy zagos”odarowaniu terenów ob–ętych 
”lanem nalewy uwzględnić ”rzebiegi istnie–ących sieci 
infrastruktury technicznej, poprzez zachowanie 

wymaganych ”rze”isami odlegJo`ci lo—alizowanych 

obie—tów od tych sieci w dostosowaniu do ustalonego 

w planie przeznaczenia terenu zgodnie z przepisami 

ninie–sze– uchwaJy 

 

3Ł W obszarze ob–ętym ”lanem do”uszcza się 
”odziaJy nieruchomo`ci na zasadach o—re`lonych 
w ”rze”isach szczegóJowychŁ 

 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

 

§ 5. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
produkcyjno- magazynowo- s—Jadowe–, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 

 

1) P1 o powierzchni 12,9ha, 

 

2) P2 o powierzchni 14,5ha, 

 

2. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1. 

do”uszcza się, lo—alizac–ę: 
 

1) obie—tów o fun—c–i usJugowe– związanych 
z zabudową, o —tóre– mowa w pkt. 1 

o ”owierzchni nie wię—sze– niw 30% dla —awde– 
dziaJ—i inwestycy–ne–, 

 

2) wbudowanej funkcji mieszkaniowej w postaci 

miesz—aL sJuwbowych dla ”racowni—ów i pokoi 

go`cinnych o ”owierzchni nie wię—sze– niw 20% 
”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów 
administracyjnych, 

 

3) bocznic kolejowych, 

 

4) sieci, urządzeL i obie—tów infrastru—tury 
technicznej, 

 

5) budowli przeciwpowodziowych. 
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3Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ust. 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
10,0m od linii rozgranicza–ących teren drogi 
publicznej dojazdowej oznaczonej na rysunku 

planu symbolem KDD2, 

 

2) udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
70% powierzchni dziaJ—i inwestycy–ne–, 

 

3) ”owierzchnie biologicznie czynne nie mnie– niw 
30% ”owierzchni dziaJ—i inwestycy–ne– 

 

4) wyso—o`ć lo—alizowanych obie—tów do 25,0m, 
 

5) wyso—o`ć wolnosto–ących urządzeL 
reklamowych do 20,0m, 

 

6) do”uszcza się dachy ”Jas—ie, –edno, dwu lub 

wielospadowe, o —ącie nachylenia ”oJaci od 
10 do 450 oraz wielokrzywiznowe. 

 

7) kolorystyka i wystró– elewac–i z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych lub 
imitac–i tych materiaJów, 
 

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacy–ne– terenów: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
bez”o`rednio z dróg ”ublicznych do–azdowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDD1 i KDD2, 

 

2) ”rzy obie—cie lub obie—tach nalewy za”ewnić: 
 

a) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych —lientów obie—tów 
usJugowych na —awde 30,0m2 Jączne– 
”owierzchni usJug w lokalizowanych obiektach, 

 

b) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych na —awde 60m2 
Jączne– ”owierzchni uwyt—owe– w obiektach 

o funkcji administracyjnej oraz produkcyjnej, 

 

c) dojazdy i mie–sca dla ”ar—owania rowerów, 
 

5Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów na 
dziaJ—i: 
 

1) minimalna powierzchnia 1,5ha, 

 

2) minimalna szero—o`ć frontu 45,0m, 
 

3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosunku do 

dróg: 800- 900, 

 

4) dopuszcza się ”odziaJy na mnie–sze dziaJ—i dla 
urządzeL infrastru—tury techniczne– 
i komunikacji 

 

§ 6. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
produkcyjno- magazynowo- s—Jadowe– z zabudową 
usJugową, oznaczone na rysun—u ”lanu symbolami: 
 

1) P/U1 o powierzchni 4,87ha, 

 

2) P/U2 o powierzchni 3,95ha, 

 

2. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1. 

do”uszcza się, lo—alizac–ę: 
 

1) obie—tów o fun—c–i usJugowe– związanych 
z zabudową, o —tóre– mowa w pkt. 1 

o ”owierzchni nie wię—sze– niw 40% dla —awde– 
dziaJ—i inwestycy–ne–, 

 

2) wbudowanej funkcji mieszkaniowej w postaci 

miesz—aL sJuwbowych dla ”racowni—ów i pokoi 

go`cinnych o ”owierzchni nie wię—sze– niw 20% 
”owierzchni uwyt—owe– budyn—ów 
administracyjnych, 

 

3) bocznic kolejowych, 

 

4) sieci, urządzeL i obie—tów infrastru—tury 
technicznej, 

 

5) budowli przeciwpowodziowych. 

 

3Ł W stosun—u do terenów, o —tórych mowa 
w ustŁ 1, ustala się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) nieprzekraczalne linie zabudowy w odlegJo`ci 
10,0m od linii rozgranicza–ących tereny dróg 
publicznych dojazdowych, oznaczonych na 

rysunku planu symbolami KDD1 i KDD2. 

 

2) udziaJ terenów zabudowanych - nie więce– niw 
60% ”owierzchni dziaJ—i, 

 

3) ”owierzchnie biologicznie czynne nie mnie– niw 
30% ”owierzchni terenu dziaJ—i inwestycy–ne–, 

 

4) wyso—o`ć lo—alizowanych obie—tów do 20,0 m, 

 

5) wyso—o`ć wolnosto–ących urządzeL 
reklamowych do 15,0m, 

 

6) do”uszcza się dachy ”Jas—ie, –edno, dwu lub 
wielospadowe, o —ącie nachylenia ”oJaci od 
10 do 450 oraz wielokrzywiznowe. 

 

7) kolorystyka i wystró– elewac–i z zastosowaniem 

szlachetnych materiaJów wy—oLczeniowych lub 
imitac–i tych materiaJów, 
 

4Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
—omuni—acy–ne– terenów: 
 

1) dostę”no`ć —omuni—acy–na terenów 
bez”o`rednio z dróg ”ublicznych do–azdowych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami 

KDD1 i KDD2 . 

 

2) przy obie—cie lub obie—tach nalewy za”ewnić: 
 

a) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych —lientów obie—tów 
usJugowych na —awde 30,0m2 Jączne– 
”owierzchni usJug w lokalizowanych obiektach, 
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b) co najmniej 1 miejsce postojowe dla 

samochodów osobowych na —awde 60m2 
Jączne– ”owierzchni uwyt—owe– w obiektach 

o funkcji administracyjnej oraz produkcyjnej, 

 

c) dojazdy i mie–sca dla ”ar—owania rowerów, 
 

5Ł Ustala się zasady ”odziaJu terenów na 
dziaJ—i: 
 

1) minimalna powierzchnia 1,5ha, 

 

2) minimalna szero—o`ć frontu 45,0m, 
 

3) —ąt ”oJowenia granic dziaJe— w stosunku do 

dróg: 800- 900, 

 

4) do”uszcza się ”odziaJy na mnie–sze dziaJ—i dla 
urządzeL infrastru—tury techniczne– 
i komunikacji. 

 

§ 7. 1Ł Wyznacza się tereny wód 
powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 

 

1) WS1 o powierzchni 1,2ha, 

 

2) WS2 o powierzchni 0,7ha, 

 

3) WS3 o powierzchni 0,7ha. 

 

2Ł O—re`la się ”rzeznaczenie terenu od cie—i 
wodne oraz ”asy terenu dla ich obsJugi techniczne– 
i konserwacji o szero—o`ci ”o 5,00m od —awde– linii 
brzegowej. 

 

3. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1 

do”uszcza się lo—alizac–ę: 
 

a) urządzeL technicznych i dróg wewnętrznych 
sJuwących utrzymaniu i —onserwac–i cie—ów 
wodnych, 

 

b) mostów i przepraw drogowych i kolejowych do 

terenów sąsiednich, 
 

c) ciągów ”ieszych, 

 

d) zieleni urządzone–, 
 

e) reklam i tablic informacyjnych, 

 

f) sieci urządzeL infrastru—tury techniczne–, 
 

g) budowli przeciwpowodziowych. 

 

4. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1, 

nie do”uszcza się lo—alizac–i obie—tów —ubaturowychŁ 
 

5Ł Śostę”no`ć —omunikacyjna z dróg 
publicznych dojazdowych oznaczonych symbolami 

KDD1 i KDD2. 

 

6Ł Śo”uszcza się ”odziaJy ma–ące na celu 
wydzielenie dziaJe— dla urządzeL infrastru—tury 
technicznej i komunikacji. 

 

§ 8. 1Ł Wyznacza się tereny dróg ”ublicznych 
dojazdowych oznaczone na rysunku planu symbolami: 

 

1) KDD1 o powierzchni 0,98ha, 

 

2) KDD2 o powierzchni 1,9ha. 

 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ust.1 ustala 

się nastę”u–ące wymagania: 
 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących co 
najmniej 20,0m zgodnie z rysunkiem planu, 

 

2) pas drogowy minimum jednojezdniowy, 

 

3) chodniki minimum jednostronne, 

 

4) o`wietlenie minimum –ednostronne, 
 

§ 9. 1Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
terenu ob–ętego granicami ”lanu w zakresie 

infrastruktury technicznej: 

 

1) W zakresie komunikacji dostę”no`ć obszaru 
z dróg ”ublicznych do–azdowych, oznaczonych 
na rysunku planu symbolami KDZ oraz z drogi 

”owiatowe– ”oJowone– ”oza obszarem ”lanuŁ 
 

2) w zakresie zaopatrzenia w wodę zasilanie 
z magistrali wodociągowe– ø110 ze stac–i w m. 

OrJy, 
 

3) w zakresie gos”odar—i `cie—owe–: 
 

a) od”rowadzenie `cie—ów —omunalnych do 
”rze”om”owni tJoczne– mie–scowo`ci Tró–czyce, 
”o”rzez —ole—tor ø200, 

 

b) od”rowadzenie wód o”adowych i wód 
roztopowych z ”owierzchni narawonych na 
zanieczyszczenia (drogi, place postojowe, 

”ar—ingi) ”o”rzez urządzenia oczyszcza–ące do 
—analizac–i deszczowe– związane– z systemem 

cie—ów wodnych ”owierzchniowych lub do 
gruntu, 

 

4) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

i technologicznymi - gromadzenie usuwanie 

”rowadzone na zasadach obowiązu–ących na 
terenie Gminy OrJy, 

 

5) w za—resie cie”Jownictwa: 
 

a) ”rowadzenie sieci cie”Jowniczych systemem 
podziemnym i w s”osób nie ogranicza–ący 
mowliwo`ci uwyt—owania terenu zgodnie z ich 

przeznaczeniem ustalonym w planie, 

 

b) do”uszcza się stosowanie grupowych lub 

indywidualnych uródeJ cie”Ja o”artych o paliwa 

e—ologiczne minimalizu–ące negatywny w”Jyw 
na `rodowis—o lub uródJami energii odnawialne–, 

 

6) w zakresie elektroenergetyki: 

 

a) zasilanie w energię ele—tryczną obie—tów 
i budyn—ów z lokalizowanych na terenach 
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w obszarze planu z istnie–ące– sieci `redniego 
i wyso—iego na”ięcia zlo—alizowanych ”o 
stronie zachodniej planu, poza jego obszarem 

w mŁ źadąbrowie i OrJyŁ 
 

b) nowe stacje transformatorowe lokalizowane 

–a—o obie—ty wolnosto–ące z wydzieleniem 

samodzielnych dziaJe— lub –a—o urządzenia 
wbudowane w budynki w obszarze caJego 
planu, 

 

7) w zakresie zaopatrzenia w gaz z istnie–ącego 
gazociągu `redniego ci`nienia ”rzebiega–ącego 
”rzez mŁ OrJy i źadąbrowie, ”oza –ego 
obszarem. 

 

8) w zakresie telekomunikacji: zapewnienie 

Jączno`ci telefoniczne– z istnie–ących 
i projektowanych sieci. 

 

2Ł Śo”uszcza się: 
 

1) zmianę ”arametrów sieci , o —tórych mowa 
w ust.1, do 100% w przypadku ich remontu, 

przebudowy lub rozbudowy, 

 

2) ”rzebudowę istnie–ących urządzeL 
infrastruktury technicznej i sieci —olidu–ących 
z ”ro–e—towaną zabudowąŁ 
 

3Ł Ustala się zasadę realizac–i sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej w liniach rozgranicza–ących 
tereny dróg i w ”asach terenów ”omiędzy liniami 

rozgranicza–ącymi tereny —omuni—ac–i i infrastruktury 

technicznej a liniami zabudowy oraz na wszystkich 

terenach ob–ętych ”lanemŁ 
 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 10. Do czasu realizacji planu tereny i obiekty 

w obszarze ”lanu ”ozosta–ą w dotychczasowym 

uwyt—owaniu bez mowliwo`ci zabudowy obiektami 

tymczasowymi niezwiązanymi z realizac–ą 
zagospodarowania i zabudowy zgodnie z ustaleniami 

planu. 

 

§ 11. Ustala się nastę”u–ące staw—i 
”rocentowe, sJuwące naliczeniu o”Jaty z tytuJu wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w związ—u z uchwaleniem 

planu 0,1% - dla wszyst—ich terenów m”z”Ł 
 

§ 12. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy OrJyŁ 

 

§ 13. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego i wchodzi 

w wycie ”o u”Jywie 30 dni od dnia –e– ogJoszeniaŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

Rady Gminy 

w OrJach 

 

StanisJaw Kaczmarz 
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ZaJączni— Nr 2 

do UchwaJy Nr XL/377/10 

Rady Gminy w OrJach 

z dnia 29 wrze`nia 2010 r. 
 

 

OKRś_LśNIś SPOSOBU RśALIźACJI INWśSTYCJI ź źAKRśSU INFRASTRUKTURY TśCHNICźNśJ 
NALśvĄCYCH ŚO źAŚAK WIASNYCH GMINY ORAź źASAŚ ICH FINANSOWANIA 

 

Stosownie do art. 20 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

”rzestrzennym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi 
zmianami), uwzględnia–ąc ustalenia zawarte 
w miejscowym planie zagospodarowania 

”rzestrzennego ｭTeren Inwestycy–ny Iｬ Rada Gminy w 
OrJach stwierdza, we do zadaL wJasnych gminy 
naleweć będą: 
 

1) przebudowa odcinka drogi publicznej 

do–azdowe– (istnie–ące– drogi ”owiatowe– 
w mie–scowo`ci źadąbrowie) wraz z 
infrastrukturą techniczną, oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDD1, 

2) budowa drogi publicznej dojazdowej wraz 

z infrastru—turą techniczną, oznaczone– na 
rysunku planu symbolem KDD2. 

 

Wywe– wymienione inwestyc–e celu ”ublicznego 
z zakresu infrastruktury techniczne– realizowane będą 
ze `rod—ów wJasnych gminy oraz ze `rod—ów 
”omocowych, zgodnie z ”lanem wydat—ów 
inwestycy–nych ”rzy–ętych w Wieloletnim Planie 
Inwestycy–nym, o—re`lanych corocznie w uchwale 
budwetowe– Gminy OrJyŁ 
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UCHWAIA Nr 277łXLVIł2ŃńŃ 

 RADY GMINY PRUCHNIK 

z dnia 29 ”audzierni—a 2010 rŁ 
 

w s”rawie ”odatku od nieruchomo`ci 
 

ŚziaJa–ąca na ”odstawie artŁ 18 ustŁ 2 

pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 r. 

poz. 1591 z ”óunie–szymi zmianami) oraz art. 5 

ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i o”Jatach lo—alnych ( te—st –ednolity ŚzŁ UŁ z 2006 r. 

Nr 121 poz. 844 z ”óunie–szymi zmianami) Rada 
Gminy Pruchni— uchwala co nastę”u–e:  

 

§ 1. Ustala się wyso—o`ć stawe— ”odat—u od 
nieruchomo`ci w nastę”u–ących wyso—o`ciach: 

 

1Ł od budyn—ów miesz—alnych lub ich czę`ci od 
1m2 ”owierzchni uwyt—owe– 0,67 zJŁ 

 

2Ł od budyn—ów lub ich czę`ci związanych 
z ”rowadzeniem dziaJalno`ci gos”odarcze– oraz od 
budyn—ów miesz—alnych lub ich czę`ci za–ętych na 
”rowadzenie dziaJalno`ci gos”odarcze– od 1m2 

”owierzchni uwyt—owe– 16,12 zJŁ 
 

3Ł od budyn—ów lub ich czę`ci za–ętych na 
”rowadzenie dziaJalno`ci gos”odarcze– w zakresie 

obrotu —walifi—owanym materiaJem siewnym od 1m2 

”owierzchni uwyt—owe– 9,82 zJŁ 
 

4Ł od budyn—ów lub ich czę`ci za–ętych na 
”rowadzenie dziaJalno`ci gos”odarcze– w zakresie 

udzielania `wiadczeL zdrowotnych od 1m2 

”owierzchni uwyt—owe– 4,27 zJŁ 
 

5Ł od ”ozostaJych budyn—ów lub ich czę`ci, 
w tym za–ętych na ”rowadzenie od”Jatne– statutowej 

dziaJalno`ci ”owyt—u ”ublicznego ”rzez organizac–ę 
”owyt—u ”ublicznego od 1m2 ”owierzchni uwyt—owe– 
3,65 zJŁ 

 

6. od budowli - 2% ich warto`ci 
 

7Ł od gruntów związanych z prowadzeniem 

dziaJalno`ci gos”odarcze–, bez względu na s”osób 
zakwalifikowania w ewidenc–i gruntów i budyn—ów od 
1m2 ”owierzchni 0,68 zJŁ 

 

8Ł od gruntów ”od –eziorami, za–ętych na 
zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 

1 ha ”owierzchni 4,15 zJŁ 
 

9Ł od gruntów ”ozostaJych, w tym za–ętych na 
”rowadzenie od”Jatne– statutowe– dziaJalno`ci ”owyt—u 
”ublicznego ”rzez organizac–ę ”owyt—u ”ublicznego od 
1m2 ”owierzchni 0,21 zJŁ 

 

§ 2. Wy—onanie uchwaJy zleca się Wó–towi 
Gminy Pruchni—, nadzór nad –e– wy—onaniem ”owierza 
się Komis–i Rewizy–ne– Rady Gminy Pruchni—Ł 

 

§ 3. Traci moc uchwaJa Nr 228łXXXVł2009 rŁ 
z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie podatku od 

nieruchomo`ciŁ 
 


