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UCHWAIA NR LIVł292ł2010 

 RADY MIEJSKIEJ W UJEtDźIE 

 

 z dnia 28 ”audzierni—a 2010 r. 
  

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  

terenu w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 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, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 

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 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 i 146, Nr 40, poz. 

230), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. 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, z 2010 r. Nr 24, 

poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675,  

Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871) oraz  

w związ—u z uchwaJą Nr XIX/82/2004 Rady Miej-

s—ie– w U–eudzie z dnia 30 marca 2004 r.  

w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

terenu w granicach administracyjnych wsi Stary 

U–azd, ”o stwierdzeniu zgodno`ci ”ro–e—tu ”lanu 
ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów zagos”o-

darowania przestrzennego Gminy Ujazd po zmia-

nach, zatwierdzonym uchwaJą Nr XXV/150/2008 
Rady Mie–s—ie– w U–eudzie z dnia 12 wrze`nia 
2008r, Rada Mie–s—a w U–eudzie uchwala, co 
nastę”u–e:  

 

DźIAI I 
PRźEPISŹ OGÓLNE 

§ 1.1. Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”o-

darowania przestrzennego terenu w granicach 

wsi Stary Ujazd zwany dalej planem. 

2. Powierzchnia obszaru ob–ętego ”lanem, 
stanowiącego obręb ewidency–ny wsi Stary U–azd 
wynosi 855,3426 ha. 

3. Integralną czę`ć ninie–sze– uchwaJy stano-

wią zaJączni—i:  

1) zaJączni— nr 1 ｦ rysunek planu w skali 

1:2000, s”orządzony z wy—orzystaniem urzędo-

wych kopii mapy zasadniczej oraz mapy ewiden-

cyjnej w skali 1:1000; 

2) zaJączni— nr 2 ｦ rozstrzygnięcie Rady Miej-

skiej w sprawie sposobu rozpatrzenia uwag do 

projektu planu; 

3) zaJączni— nr 3 ｦ rozstrzygnięcie Rady Miej-

skiej w sprawie sposobu realizacji i zasadach fi-

nansowania zapisanych w planie inwestycji  

z za—resu infrastru—tury techniczne–, nalewących 
do zadaL wJasnych gminy. 

 

§ 2.1. Obowiązu–ącymi oznaczeniami graficz-

nymi zawartymi na rysun—u ”lanu są:  
1) granica obszaru ob–ętego ”lanem stanowią-

ca –ednocze`nie granicę obrębu ewidency–nego 
wsi Stary Ujazd; 

2) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu lub równych zasadach zagos”odarowa-

nia; 

3) linie zabudowy nieprzekraczalne; 

4) ”rzeznaczenie terenu o—re`lone —olorem 
oraz symbolem literowym i numerem wyrównia–ą-
cym go s”o`ród innych terenów o tym samym 
przeznaczeniu;  

5) korytarze ekologiczne - ustanowione pla-

nem; 

6) obszary zagrowone wystę”owaniem osu-

wis— i masowych ruchów ziemi; 
7) strefa ochrony krajobrazu; 

8) strefa ochrony ekspozycji; 

9) obszar dopuszczonej lokalizacji budowli rol-

niczych; 

10) zabytki nieruchome ustanowione planem; 

11) oznaczenia wyni—a–ące z ”rze”isów odręb-

nych, w tym:  

a) zabytki archeologiczne, 

b) strefa ochrony sanitarnej cmentarza, 

c) granica Specjalnego Obszaru Ochrony Sie-

dlisk Natura 2000, 

d) granica administracyjna gminy. 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne zawarte na 
rysun—u ”lanu, nie wyszczególnione w ust. 1 

ma–ą chara—ter informacy–ny. 
3. Linie rozgranicza–ące wyznacza–ą granice te-

renów o równym ”rzeznaczeniu i równych zasa-

dach zagospodarowania zwanych w dalszej czę-
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`ci uchwaJy –ednost—ami terenowymi. W ”rzy-

padku zastosowania na rysunku planu linii roz-

granicza–ące– orientacy–ne–, w ninie–sze– uchwale 
o—re`lone zostaJy zasady i warun—i ”recyzu–ące –e– 
przebieg. 

 

§ 3. Ustalenia ”lanu formuJowane są na 
dwóch ”oziomach: ogólnym i szczegóJowym. 
Ustalenia ogólne obowiązu–ą na caJym obszarze 
ob–ętym ”lanem. Ustalenia szczegóJowe obowią-
zu–ą w granicach dane– –ednost—i terenowe–.  

 

§ 4.1. Dla ”oszczególnych jednostek tereno-

wych wyznaczonych liniami rozgranicza–ącymi 
ustala się nastę”u–ące rodza–e ”rzeznaczenia ”od-

stawowego:  

1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

3) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone 

na rysunku planu symbolem RM; 

4) tereny zabudowy usJugowe–, oznaczone na 
rysunku planu symbolem U; 

5) tereny usJug —ultury i —ultu religi–nego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem UK; 

6) tereny usJug o`wiaty, oznaczone na rysun-

ku planu symbolem UO; 

7) tereny usJug s”ortu i re—reac–i, oznaczone 
na rysunku planu symbolem US; 

8) tereny usJug innych o chara—terze ”ublicz-

nym, oznaczone na rysunku planu symbolem UI; 

9) tereny o`rod—ów ”rodu—c–i rolne– ro`linne–  
i zwierzęce–, oznaczone na rysun—u ”lanu symbo-

lem RU; 

10) tereny dróg i ulic ”ublicznych, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KD, w tym: 

a) KDZ ｦ droga zbiorcza oraz ulica w ciągu 
drogi powiatowej klasy zbiorczej, 

b) KDL - droga lo—alna w ciągu drogi gminne– 
klasy lokalnej, 

c) KDD - droga gminna oraz ulica w ciągu dro-

gi gminnej klasy dojazdowej; 

11) rezerwa terenu ”od obwodnicę w ciągu 
drogi —ra–owe– nr 40 —lasy gJówne– ”rzys”ieszone–, 
oznaczona na rysunku planu symbolem KDGP; 

12) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem KDW; 

13) tereny ”ublicznych ciągów ”ieszo - jezd-

nych, oznaczone na rysunku planu symbolem KPJ; 

14) tereny ciągów ”ieszych, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem KP; 

15) tereny dróg trans”ortu rolnego i le`nego, 
oznaczone na rysunku planu symbolem KDR; 

16) tereny infrastruktury technicznej, w tym: 

a) tereny budowli i urządzeL związanych z od-

”rowadzeniem `cie—ów, oznaczone na rysun—u 
planu symbolem K, 

b) tereny budowli i urządzeL zao”atrzenia  
w wodę, oznaczone na rysun—u ”lanu symbolem W, 

c) tereny budowli i urządzeL zao”atrzenia  
w energię ele—tryczną, onaczone na rysun—u ”la-

nu symbolem E; 

17) tereny gruntów rolnych, Ją— i ”astwis—, 
oznaczone na rysunku planu symbolem R; 

18) tereny sadów i ogrodów, oznaczone na 
rysunku planu symbolem RO; 

19) tereny trwaJych uwyt—ów zielonych, ozna-

czone na rysunku planu symbolem RZ; 

20) tereny lasów i dolesieL, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZL; 

21) tereny cmentarza, oznaczone na rysunku 

planu symbolem ZC. 

22) tereny zieleni izolacyjnej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem ZI; 

23) tereny `ródlądowych wód ”owierzchnio-

wych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS. 

2. Ustala się nastę”u–ące rodza–e przeznacze-

nia tymczasowego, —tóre oznacza się symbolem 
literowym u–ętym w nawias o—rągJy:  

1) (KDR) - tereny dróg trans”ortu rolnego i le-

`nego; 
2) (KDD.2) - tereny drogi gminnej klasy dojaz-

dowej. 

3. Oznaczenia cyfrowe ws—azu–ą na —ole–ny 
numer jednostki terenowej wydzielonej liniami 

rozgranicza–ącymi w ramach danego ”rzeznacze-

nia. 

4. Dwa lub więce– symboli literowych oddzie-

lonych ”rzecin—iem oznacza, we są one równo-

rzędne, a oznaczona w ten s”osób –ednost—a 
terenowa mowe być ”rzeznaczona i zagos”oda-

rowana zgodnie z —awdym z symboli w caJo`ci lub 
w dowolnych proporcjach. 

 

§ 5.1. O—re`lenia i nazwy uwyte w ”lanie 
oznacza–ą: 

1) budowle rolnicze ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
budowle związane z ”rodu—c–ą rolną i ”rzecho-

walnictwem ”rodu—tów rolnych, o —tórych mowa 
w ”rze”isach odrębnych; 

2) budynki gospodarskie ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć budyn—i niemiesz—alne w historycznie 
u—sztaJtowane– zabudowie zagrodowe–, —tóre nie 
”eJnią –uw swo–e– ”ierwotne– fun—c–i związane–  
z rolnictwem n”. stodoJy; 

3) dominanta przestrzenna wysoko`ciowa ｦ 

budyne— lub budowla o wyso—o`ci ”rze—racza–ą-
ce– `rednią wyso—o`ć sąsiednie– zabudowy o wię-
ce– niw 50%, góru–ący nad tą zabudową i wyrów-
nia–ący się w —ra–obrazie; 

4) dziaJka budowlana ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć dziaJ—ę gruntu, —tóre– wiel—o`ć, cechy geo-

metryczne, dostę” do drogi ”ubliczne– oraz wy”o-

sawenie w urządzenia infrastru—tury techniczne– 
umowliwia–ą ”rawidJowe i rac–onalne —orzystanie  
z budyn—ów i urządzeL ”oJowonych na te– dziaJce; 
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5) dziaJalno`ć nieuciąwliwa ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć dziaJalno`ć usJugową, rzemiosJa, ”ro-

du—cy–ną lub s—Jadowo-magazynową stanowiącą 
”rzeznaczenie ”odstawowe lub uzu”eJnia–ące, 
—tóre– fun—c–onowanie nie ”owodu–e ”rze—rocze-

nia standardów emisy–nych i standardów –a—o`ci 
`rodowis—a o—re`lonych w ”rze”isach odrębnych, 
z wy—luczeniem ”rzedsięwzięć mogących znaczą-
co oddziaJywać na `rodowis—o, dla —tórych s”o-

rządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzię-
cia na `rodowis—o –est wymagane na ”odstawie 
”rze”isów odrębnych lub indywidualnych decyz–i 
administracyjnych; 

6) linie zabudowy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linie regulacy–ne o—re`la–ące usytuowanie budyn-

—ów w odniesieniu do —rawędzi –ezdni lub linii 
rozgranicza–ących i granic nieruchomo`ci, w tym: 

a) linia nieprzekraczalna ｦ o—re`la–ąca minimal-

ną odlegJo`ć budyn—ów i budowli od —rawędzi 
–ezdni lub linii rozgranicza–ących i granic nieru-

chomo`ci, 
b) linia obowiązu–ąca - linia wyznacza–ąca wy-

maganą (obowiąz—ową) odlegJo`ć budyn—ów  
o fun—c–i ”odstawowe– od ulicy (drogi), mierzoną 
do zasadnicze– frontowe– `ciany budyn—u lub,  
w ”rzy”ad—u gdy `ciana ta nie –est równolegJa do 
linii rozgranicza–ące– ulicy, do na–bliwszego ”un—tu 
te– `ciany; linia ta –est –ednocze`nie nie”rze—raczal-

ną linią zabudowy dla budyn—ów towarzyszących; 
7) ”rzedsięwzięcia celu ”ublicznego - nalewy 

”rzez to rozumieć ”rzedsięwzięcia budowlane 
realizowane –a—o cele ”ubliczne o —tórych mowa 
w ”rze”isach odrębnych z za—resu gos”odar—i 
nieruchomo`ciami oraz zadania wJasne samorzą-
dów, o —tórych mowa w ustawach ustro–owych; 

8) ”rzedsięwzięcia mogące znacząco oddzia-

Jywać na `rodowisko ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
”rzedsięwzięcia o —tórych mowa w ”rze”isach 
odrębnych z za—resu ochrony `rodowis—a mogące 
zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowis—o 
oraz mogące ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać 
na `rodowis—o –eweli obowiąze— s”orządzenia 
ra”ortu o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `ro-

dowisko zostanie dla nich stwierdzony na pod-

stawie ”rze”isów odrębnych lub indywidualnych 
decyzji administracyjnych; 

9) ”rze”isy odrębne - nalewy ”rzez to rozumieć 
ustawy wraz z aktami wykonawczymi oraz obo-

wiązu–ące Pols—ie Normy; 
10) ”rzestrzeL ”ubliczna ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć teren wydzielony liniami rozgranicza–ący-

mi, będący terenem ogólnodostę”nym, sJuwący 
ogóJowi s”oJeczno`ci w celu ”o”rawy –a—o`ci 
wycia ”o”rzez stworzenie ”rzestrzeni —onta—tów  
i komunikacji, przeznaczony pod place publiczne, 

ciągi ”iesze, `ciew—i rowerowe oraz tereny ”ar-

—ów i zieleni izolacy–ne–; Do ”rzestrzeni ”ubliczne– 
zalicza się równiew tereny sJuwące ogóJowi s”o-

Jeczno`ci, o ograniczone– dostę”no`ci, w tym 

tereny usJug —ultury i —ultu religi–nego oraz usJug 
o`wiaty i s”ortu; 

11) przeznaczenie podstawowe ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ”rzeznaczenie o—re`lone dla —awde– 
wydzielonej liniami rozgranicza–ącymi –ednost—i 
terenowe–, —tóre ”owinno ”rzewawać na terenie 
ob–ętym inwestyc–ą oraz na rzecz —tórego nalewy 
rozstrzygać wszyst—ie ewentualne —onfli—ty ”rze-

strzenne; 

12) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ nalewy ”rzez 
to rozumieć ”rzeznaczenie inne niw ”odstawowe, 
do”uszczone do realizac–i –a—o uzu”eJnienie ”rze-

znaczenia ”odstawowego i nie będące z nim  
w —onfli—cie, —tóre nie mowe ”rzewawać na terenie 
ob–ętym inwestyc–ą; 

13) rysunek planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
zaJączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJy, zawiera–ący 
ustalenia planu miejscowego przedstawione  

w formie graficznej, s”orządzony z wykorzysta-

niem ma”y w s—ali 1:2000, stanowiące– —om”ila-

c–ę ma”y ewidency–ne– oraz zasadnicze– ”ocho-

dzących z zasobu geodezy–no-kartograficznego;  

14) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ szero—o`ć 
elewac–i budyn—ów miesz—alnych, gos”odar-

czych, usJugowych i ”rodu—cy–nych zlo—alizowa-

nych w ”ierwsze– linii zabudowy, —sztaJtu–ących 
”ierze–ę ulicy, mierzona od strony ulicy, z —tóre– 
odbywa się obsJuga terenu; 

15) teren inwestycji - nalewy ”rzez to rozumieć 
teren ob–ęty wnios—iem o ”ozwolenie na budowę  
i granicami projektu jego zagospodarowania  

w rozumieniu ”rze”isów odrębnych; 
16) usJugi ”ubliczne ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć usJugi sJuwące realizac–i celów ”ublicznych  

z zakresu: administracji lokalnej i ponadlokalnej, 

o`wiaty, s”ortu, re—reac–i, zdrowia, o”ie—i s”o-

Jeczne–, —ultury; 
17) wskaunik zabudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”rocentowy udziaJ ”owierzchni zabudowy 
w ”owierzchni dziaJ—i lub terenu inwestyc–i;  

18) zabudowa jednorodzinna ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć budyn—i wolnosto–ące, budyn—i w zabu-

dowie bliuniacze–, szeregowe– lub gru”owe– sJuwą-
ce zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych wraz  

z towarzyszącymi budyn—ami garawowymi i go-

spodarczymi oraz obiektami maJe– archite—tury; 
19) zabudowa zagrodowa ｧ nalewy ”rzez to 

rozumieć budyn—i miesz—alne, gos”odarcze i in-

wentarskie w rodzinnych gospodarstwach rol-

nych, hodowlanych lub ogrodniczych. 

2. PozostaJe o—re`lenia uwyte w ”lanie nalewy 
rozumieć zgodnie z ich znaczeniem zawartym  

w ”rze”isach odrębnych. 
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DźIAI II 
USTALENIA OGÓLNE OBOWIĄźUJĄCE NA 

CAIŹM OBSźARźE OBJĘTŹM PLANEM 

RozdziaJ ń 

źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego 

§ 6.1. Ustala się nastę”u–ące zasady ochrony  
i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzennego w obszarach 

istnie–ące– zabudowy: 
1) ustala się ”rzebudowę, rozbudowę lub nad-

budowę zgodnie z za”isami ”lanu oraz obowiązu-

–ącymi ”rze”isami odrębnymi; 
2) w ”rzy”ad—u istnie–ące– zabudowy, —tóra 

nie s”eJnia wymogów ustalonych w ”lanie  
w za—resie: ws—auni—a zabudowy, ws—auni—a 
powierzchni biologicznie czynnej, liczby kondy-

gnac–i, wyso—o`ci, geometrii dachu, szero—o`ci 
elewacji frontowej lub linii zabudowy: 

a) do”uszcza się utrzymanie, remont w za—re-

sie biewące– —onserwac–i, zmianę s”osobu uwyt-

kowania, dostosowanie do ”otrzeb osób nie”eJ-
nosprawnych, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę ”rzy 
zachowaniu ”ozostaJych ustaleL ”lanu i ”rze”isów 
odrębnych, 

c) do”uszcza się rozbiór—ę czę`ci lub caJo`ci 
zabudowy, 

d) za—azu–e się odbudowy budyn—ów zlo—ali-
zowanych niezgodnie z ustaleniami planu; 

3) do”uszcza się zmianę s”osobu uwyt—owania 
caJo`ci lub czę`ci zabudowy, zgodnie z ustale-

niami zawartymi w ”rze”isach szczegóJowych 
uchwaJy. 

2. Ustala się nastę”u–ący ”rzebieg nie”rze—ra-

czalnych linii zabudowy, chyba we na rysunku 

planu wskazano inaczej:  

1) w odlegJo`ci 8,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ulicę w ciągu drogi ”owiatowe– oznaczone– sym-

bolem KDZ; 

2) w odlegJo`ci 8,0 m od linii rozgranicza–ące– 
drogę gminną oznaczoną symbolem KDL; 

3) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ulice w ciągu dróg gminnych oznaczonych sym-

bolem KDD; 

4) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
drogi wewnętrzne oznaczone symbolem KDW; 

5) w odlegJo`ci 6,0 m od linii rozgranicza–ące– 
ciągi ”ieszo-jezdne oznaczone symbolem KPJ; 

6) do”uszcza się ”rzebudowę i nadbudowę 
istnie–ących budyn—ów zlo—alizowanych w odle-

gJo`ci mnie–sze– niw ustalona ”owywe–, w tym  
w granicy nieruchomo`ci na warun—ach o—re`lo-

nych w prze”isach odrębnych. 
3. Dla ”oszczególnych –ednoste— terenowych 

ustala się ”arametry i ws—auni—i —sztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu zgodnie 

z ”rze”isami szczegóJowymi ”lanu. 

RozdziaJ 2 

źasady ochrony `rodowiska i ”rzyrody 

§ 7.1. Na caJym obszarze ob–ętym ”lanem 
obowiązu–ą nastę”u–ące ustalenia ochronne: 

1) ”owierzchnie zagrowone zanieczyszczeniem 
produktami ropopochodnymi i innymi substan-

c–ami sz—odliwymi nalewy zabez”ieczyć w s”osób 
uniemowliwia–ący ich ”rzeni—anie do gruntu oraz 
wód ”odziemnych; 

2) gromadzenie i ”rzechowywanie `rod—ów 
ochrony ro`lin, nawozów mineralnych i organicz-

nych, mowliwe –est –edynie w s”osób uniemowli-
wia–ący ich ”rzeni—anie do gruntu oraz wód ”od-

ziemnych; 

3) na—az od”rowadzania `cie—ów bytowych  
i komunalnych do sieci kanalizacji sanitarnej, chy-

ba we w ”rze”isach szczegóJowych uchwaJy ”o-

stanowiono inaczej; 

4) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych 

`cie—ów do wód ”owierzchniowych i do gruntu 
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kana-

Jów `cie—owych; 
5) zakaz lokalizacji s—Jadowis— od”adów; 
6) zakaz zabudowy na gruntach rolnych II i III 

—lasy z wy–ąt—iem dróg trans”ortu rolnego i le-

`nego, obie—tów budowlanych infrastru—tury 
technicznej, w tym telekomunikacyjnej oraz za-

budowy lokalizowanej na terenach wyznaczonych 

do tego celu w planie; 

2. W zakresie ”rzedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaJywać na `rodowis—o w rozumieniu 

”rze”isów odrębnych, na obszarze ”lanu: 
1) za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć mogą-

cych zawsze znacząco oddziaJywać na `rodowi-

sko, w tym instalacji wy—orzystu–ących siJę wia-

tru; źa—az nie dotyczy dróg oraz sieci i ”ozosta-

Jych obie—tów budowlanych infrastru—tury tech-

nicznej, w tym telekomunikacyjnej; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę ”rzedsięwzięć 
mogących ”otenc–alnie znacząco oddziaJywać na 
`rodowis—o, dla —tórych s”orządzenie ra”ortu  
o oddziaJywaniu ”rzedsięwzięcia na `rodowis—o 
mowe być wymagane na ”odstawie wJa`ciwe– 
decyz–i administracy–ne– w rozumieniu ”rze”isów 
odrębnych, za wy–ąt—iem instalac–i wy—orzystu–ą-
cych siJę wiatru; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę zadaL wy—onywa-

nych na rzecz obronno`ci —ra–u i bez”ieczeLstwa 
”aLstwa, ”rowadzenia a—c–i ratownicze– oraz dzia-

JaL związanych z bez”ieczeLstwem ”owszech-

nym i realizacji inwestycji celu publicznego, zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi. 
3. Dopuszczalny poziom haJasu w `rodowis—u 

wyrawony równowawnym ”oziomem duwię—u, 
mierzony na granicy nieruchomo`ci, nalewy 
”rzy–mować zgodnie z ”rze”isami odrębnymi,  
w tym: 
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1) na terenach oznaczonych symbolem MW 

jak dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej; 

2) na terenach oznaczonych symbolem MN jak 

dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

3) na terenach oznaczonych symbolem RM jak 

dla zabudowy zagrodowej. 

4. Wymagania w zakresie ochrony powietrza, 

wód, gleby, ziemi, ochrony ”rzed wibrac–ami  
i polami elektroenergetycznymi nalewy realizować 
zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami odrębnymi. 

 

§ 8.1. Na terenie ob–ętym S”ec–alnym Obsza-

rem Ochrony Siedlisk Natura 2000 PLH 160002 

Góra `w. Anny obowiązu–ą ustalenia wJa`ciwego 
”lanu ochrony. Do czasu we–`cia w wycie ”lanu 
ochrony na wyznaczonym obszarze ustala się co 
nastę”u–e: 

1) zabrania się ”ode–mowania dziaJaL mogą-
cych w istotny s”osób ”ogorszyć stan siedlis— 
”rzyrodniczych oraz siedlis— gatun—ów ro`lin  
i zwierząt, a ta—we w istotny s”osób w”Jynąć 
negatywnie na gatun—i, dla —tórych ochrony zo-

staJ wyznaczony obszar Natura 2000; 
2) zabrania się do—onywania zmian rzeuby te-

renu, z wy–ąt—iem —onieczno`ci zabez”ieczenia 
”rzed wystą”ieniem osuwis— lub masowych ru-

chów ziemi oraz budowy dróg. 
2. W celu ochrony krajobrazu na obszarze pla-

nu obe–mu–e się ochroną:  
1) korytarze ekologiczne o charakterze lokal-

nym, na obszarze —tórych obowiązu–e: 
a) ochrona ”rzed zmianą s”osobu uwyt—owania 

terenów oraz ”rzed zniszczeniem lub ”rzerwaniem 
ciągJo`ci —orytarza, 

b) za—az zabudowy, z wy–ąt—iem dróg, obiek-

tów i sieci infrastru—tury techniczne– oraz zabu-

dowy lokalizowanej na terenach wyznaczonych 

do tego celu w planie, 

c) zakaz dokonywania zmian naturalnego cha-

ra—teru cie—ów oraz zbiorni—ów wodnych, w tym 
zwJaszcza zabudowy techniczne– brzegów; ewen-

tualne– regulac–i cie—ów nalewy do—onywać meto-

dami biologicznymi z ograniczeniem prostowania  

i s—racania ich biegów oraz ”o”rzez zabez”iecze-

nie —oryt ”rzed eroz–ą boczną i denną ”rzez zabu-

dowę ro`linną, 
d) za—az zmiany stosun—ów wodnych z wy–ąt-

kiem jednostek terenowych przeznaczonych pod 

zabudowę; 
e) za—az li—widac–i zadrzewieL nadwodnych 

oraz niszczenia ro`linno`ci wodne– i nadwodne–, 
–e`li nie wyni—a to z ”otrzeby ochrony ”rzeciw-

”owodziowe–, za”ewnienia bez”ieczeLstwa ruchu 
drogowego, bądu budowy, odbudowy, utrzyma-

nia, remontów lub na”rawy urządzeL wodnych 
oraz regulacji potoku Jordan; 

2) strefy ochrony e—s”ozyc–i dla ciągów  
i ”un—tów wido—owych, w granicach —tórych 
obowiązu–e za—az w”rowadzania nowe– zabudo-

wy stanowiące– dominanty ”rzestrzenne wyso—o-

`ciowe, a ta—we lo—alizowania innych barier wido-

—owych ”rzesJania–ących chroniony wido—,  
w tym: 

a) punkt nr 1 i 2 ｦ ochronie podlega widok na 

u—Jad ”rzestrzenny wsi oraz dolinę Jordanu; 
3) strefę ochrony —ra–obrazu, w granicach —tó-

re– obowiązu–e: 
a) ochrona istnie–ących –arów i wąwozów wy-

wJobionych w lessie ”rzed zniszczeniem, w tym 
za—az ”rowadzenia robót mogących naruszyć 
stabilno`ć s—ar”, 

b) za—az do—onywania zmian rzeuby terenu,  
z wy–ąt—iem terenów ”rzeznaczonych w ”lanie 
”od zabudowę, w tym budowę dróg oraz ko-

nieczno`ci budowy murów i wzmocnienia s—ar” 
w celu zabez”ieczenia ”rzed wystą”ieniem osu-

wis— lub masowych ruchów ziemi; 
4) obszary uródlis— oraz do”Jywy Jordanu i Ja-

ryszowca poprzez: 

a) zakaz zabudowy,  

b) za—az regulac–i —oryt ”o”rzez ich trwaJą 
obudowę;  

c) za—az w”rowadzania do wód i gleby `cie-

—ów oraz nawozów i `rod—ów ochrony ro`lin; 
3. Na—azu–e się zachowanie istnie–ących ze-

spoJów i ”o–edynczych egzem”larzy starodrzewia, 
w tym zadrzewieL i za—rzaczeL `ród”olnych  
i ”rzydrownych; Do”uszcza się wycin—ę –edynie ze 
względów sanitarnych, bez”ieczeLstwa ludzi  
i mienia oraz w ”rzy”ad—u niemowliwe– do wyeli-
minowania —oliz–i z ”rzebiegiem dróg lub infra-

struktury technicznej. 

 

RozdziaJ 3 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i za-

bytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

§ 9.1. Obe–mu–e się ochroną nastę”u–ące za-

bytki nieruchome: 

1) kaplica murowana, ul. Czterdziestolecia,  

1 ”oJ. XIX w.  

2) dom, ul. Czterdziestolecia nr 1, murowany, 

”ocząte— XX w. 

3) budyne— gos”odarczy, stodoJa, ul. Czter-

dziestolecia nr 42, murowany, 3 ćw. XIX w. 

4) dom, ul. Czterdziestolecia nr 65a, murowa-

ny, ”ocząte— XX w. 

5) dom, ul. Czterdziestolecia nr 103, ~1910 r. 

6) cmentarz ze względu na istnie–ący staro-

drzew; 

2. Obe–mu–e się ochroną ”rawną zabyt—i ar-

cheologiczne, —tórych wy—az przedstawiono poni-

we–, a lo—alizac–ę zaznaczono na rysun—u ”lanu: 
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Nr  

stanowiska 
Lokalizacja Rodzaj stanowiska Chronologia 

Nr 1 x-820,08; y-486,77 -”un—t osadniczy; `lad osadnictwa -pradzieje; XIV-XV w. 

Nr 2 
-lo—alizac–a wedJug 

mapy archiwalnej 
-punkt osadniczy -pradzieje 

Nr 3 
-lo—alizac–a wedJug 
mapy archiwalnej 

-punkt osadniczy -epoka kamienna 

Nr 4 
-lo—alizac–a wedJug 
mapy archiwalnej 

-skarb - 

Nr 5 
-lo—alizac–a wedJug 
mapy archiwalnej 

-punkt osadniczy -neolit 

Nr 6 
-lo—alizac–a wedJug 
mapy archiwalnej 

-`lad osadnictwa -pradzieje 

Nr 7 
-lo—alizac–a wedJug 
mapy archiwalnej 

-`lad osadnictwa; ”un—t osadniczy; `lad 
osadnictwa; `lad osadnictwa 

-paleolit; neolit; pradzieje; wczesne 

`redniowiecze 

Nr 8 
-lo—alizac–a wedJug 
mapy archiwalnej 

-punkt osadniczy -o—res w”Jywów rzyms—ich 

Nr 9 x-819,70; y-488,51 
-`lad osadnictwa; ”un—t osadniczy; `lad 
osadnictwa; osada; punkt osadniczy 

-e”o—a —amienia; —ultura Juwyc—a; 
o—res w”Jywów rzyms—ich; wczesne 
`redniowiecze; `redniowiecze 

Nr 10 
-lo—alizac–a wedJug 
mapy archiwalnej 

-punkt osadniczy 
-o—res w”Jywów rzyms—ich lub 
wczesne `redniowiecze 

 

3. W odniesieniu do zabyt—ów wymienionych 
w ust. 1 i 2 obowiązu–ą nastę”u–ące zasady 
ochrony:  

1) ”race ”rzy zabyt—u ob–ętym ochroną na 
”odstawie ninie–szego ”lanu wymaga–ące ”ozwo-

lenia budowlanego nalewy ”o”rzedzić uzys—aniem 
uzgodnienia wJa`ciwego organu ochrony zabyt-

—ów; 
2) zabrania się zmiany gabarytów i —sztaJtu 

budyn—ów, w tym dachów; 
3) prowadzenie prac ziemnych na obszarze 

zabyt—ów archeologicznych wyszczególnionych 
w ust. 2 lub w ich sąsiedztwie mowliwe –est ”o 
uzys—aniu ”ozwolenia wo–ewódz—iego —onserwa-

tora zabyt—ów, chyba we ”rze”isy odrębne sta-

nowią inacze–. 
4. Na obszarze ob–ętym ”lanem, od—ryte  

w trakcie wykonywania prac ziemnych zabytki 

ruchome i nieruchome oraz nawarstwienia kultu-

rowe ”odlega–ą ochronie ”rawne–. W razie u–aw-

nienia znalezis— archeologicznych nalewy nie-

zwJocznie zawiadomić wJa`ciwy organ ochrony 
zabyt—ów w rozumieniu ”rze”isów odrębnych 
oraz Burmistrza U–azdu oraz zabez”ieczyć znalezi-

s—o w mie–scu u–awnienia i wstrzymać mogące –e 
usz—odzić roboty do czasu wydania od”owiednich 
zarządzeL.  

 

RozdziaJ 4 

źasady i warunki scalania i ”odziaJu nierucho-

mo`ci 

§ 10. W ”lanie nie wyznacza się obszaru wy-

maga–ącego do—onania scalenia i ”odziaJu nieru-

chomo`ci w rozumieniu ”rze”isów odrębnych. 
 

§ 11. Ustala się nastę”u–ące warun—i i zasady 
”odziaJu nieruchomo`ci: 

1. Wiel—o`ć nowo wydzielonych dziaJe— bu-

dowlanych ”owinna być dostosowana do ”rze-

znaczenia terenu o—re`lonego w niniejszym planie 

i umowliwiać lo—alizac–ę budyn—ów na dziaJce 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi z za—resu ”rawa 
budowlanego bez —onieczno`ci uzys—ania odstęp-

stwa od tych ”rze”isów. 
2. Ustala się minimalną ”owierzchnię nowo 

wydzielanych dziaJe— ”od zabudowę miesz—anio-

wą –ednorodzinną MN na 800 m2. 

3. Ustala się minimalną szero—o`ć frontu nowo 
wydzielane– dziaJ—i budowlane– ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną MN na 18,0 m. 

4. Do”uszcza się do—onywanie ”odziaJu nieru-

chomo`ci w mie–scach innych niw wyznaczone na 

rysunku planu pod warunkiem zapewnienia do-

stę”u do drogi ”ubliczne– —awde– z wydzielonych 
czę`ci nieruchomo`ci oraz s”eJnienia obowiązu–ą-
cych warun—ów, –a—im ”owinny od”owiadać bu-

dynki i ich usytuowanie. 

5. Przy wyznaczaniu dróg wewnętrznych ma-

jących ”rowadzić do więce– niw dwóch dziaJe— 
”rzeznaczonych do zabudowy, nalewy za”ewnić 
plac do zawracania. 

6. źabrania się wydzielania –a—o odrębnych 
dziaJe—, terenów ”od budyn—ami ”o obrysie tych 
budyn—ów, bez wydzielenia terenu ”rzynalewne-

go, niezbędnego do racjonalnego korzystania  

z budynku. 

7. Do”uszcza się do—onywanie wydzieleL  
z ”rzeznaczeniem ”od ”owię—szenie sąsiednie– 
dziaJ—i budowlane–. W ta—im wy”ad—u dla nowo 
wydzielane– dziaJ—i nie –est wymagane za”ewnie-

nie odrębnego dostę”u do drogi ”ublicznej oraz 

”osiadanie wiel—o`ci umowliwia–ące– lo—alizac–ę 
budynku. 

8. Wydzielenie dziaJe— ”rzeznaczonych ”od 
zabudowę musi być równoczesne lub ”o”rzedzo-
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ne wydzieleniem niezbędnych do–azdów. Do”usz-

cza się inne ”rzewidziane ”rze”isami odrębnymi 
formy za”ewnienia dostę”u do drogi ”ubliczne–. 

 

RozdziaJ 5 

źasady obsJugi w zakresie komunikacji 

§ 12.1. ObsJugę obszaru ob–ętego ”lanem  
w za—resie —omuni—ac–i stanowią: 

1) system ”ublicznych dróg, ulic i ciągów ”ie-

szo-jezdnych, wyznaczonych na rysunku planu 

liniami rozgranicza–ącymi i oznaczonych: 
a) droga i ul. Czterdziestolecia w ciągu drogi 

powiatowej nr 1455 O relacji Olszowa - Ujazd 

klasy zbiorczej, oznaczona na rysunku planu 

symbolem KDZ, 

b) droga gminna klasy lokalnej (tzw. droga 

Starostrzelecka) oznaczona na rysunku planu 

symbolem KDL, 

c) drogi i ulice w ciągu dróg gminnych —lasy 
dojazdowej, oznaczone na rysunku planu symbo-

lem KDD, 

d) ciągi ”ieszo-jezdne, oznaczone na rysunku 

planu symbolem KPJ; 

2) drogi trans”ortu rolnego i le`nego oznaczo-

ne na rysunku planu symbolem KDR; 

3) drogi wewnętrzne oznaczone na rysun—u 
”lanu symbolem KDW, nie będące terenami ”u-

blicznymi. 

 

§ 13.1. W granicach nieruchomo`ci nalewy za-

”ewnić od”owiednią do ”otrzeb liczbę stanowis— 
”osto–owych, ”rzy–mu–ąc nastę”u–ące minimalne 

ws—auni—i zalewnie od ”rzeznaczenia terenu: 
1) dla samochodów osobowych: 
a) tereny zabudowy mieszkaniowej MN ｦ 1 sta-

nowisko na 1 mieszkanie, 

b) tereny zabudowy zagrodowej RM - 1 sta-

nowisko na 1 mieszkanie, 

c) tereny zabudowy usJugowe– U, UK, - po  

2 stanowis—a na —awde 100 m2 ”owierzchni uwyt-

—owe– budyn—u związane– z usJugami, 
d) tereny o`rod—ów ”rodu—c–i rolne– RU - 1 sta-

nowis—o na —awdych 2 ”racowni—ów; 
2) dla samochodów cięwarowych i autobusów 

ilo`ć mie–sc ”osto–owych nalewy o—re`lić w s”o-

sób indywidualny, ”rzy czym zabrania się lo—ali-
zac–i staJych mie–sc ”osto–owych, ”ar—ingów  
i garawy dla samochodów cięwarowych i autobu-

sów na terenach miesz—aniowych MW, MN, RM 
oraz na terenach usJugowych U. 

2. Jeweli realizac–a ”otrzeb ”ar—ingowych –est 
niemowliwa na terenie dane– nieruchomo`ci ｦ do-

”uszcza się inny s”osób rozwiązania ”rzez inwe-

stora ”otrzeb ”ar—ingowych, —tóry ”owinien być 
ws—azany we wnios—u o ”ozwolenie na budowę 
lub zgJoszeniu robót budowlanych. 

§ 14. źagos”odarowanie wszyst—ich terenów 
powinno s”eJniać wymogi ”rze”isów odrębnych 
w za—resie dróg ”owarowych. 

 

RozdziaJ 6 

źasady obsJugi w zakresie infrastruktury tech-

nicznej 

§ 15.1. Docelowo, wszelkie nowo budowane 

liniowe elementy infrastruktury technicznej po-

winny być umieszczone ”od ziemią i ”rzebiegać 
w granicach terenów ”ublicznych. Od ”owywsze– 
zasady do”uszcza się nastę”u–ące odstę”stwa: 

1) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury techniczne– w liniach rozgranicza–ących dróg 
”o uzgodnieniu z wJa`ciwym zarządcą drogi; 

2) dopuszcza się w ”rzy”ad—ach szczególnych 
(uzasadnionych względami technicznymi lub bez-

”ieczeLstwem) ”rowadzenie lub usytuowanie 
obie—tów, urządzeL i sieci ”oza terenami ”ublicz-

nymi, w granicach równych –ednoste— terenowych 
”od warun—iem, we ”owywsze elementy infra-

stru—tury techniczne– stanowić będą ”rzeznacze-

nie uzu”eJnia–ące, nie —olidu–ące z ”odstawowym 
i nie zmienią generalnego chara—teru zagos”oda-

rowania terenu oraz warun—ów `rodowis—a ”rzy-

rodniczego i kulturowego; 

3) ”oza obszarem istnie–ące– i ”ro–e—towane– 
zabudowy do”uszcza się ”rowadzenie sieci elek-

troenergetycznej jako napowietrznej; 

4) zasada nie dotyczy sytuacji, gdy obiekt lub 

urządzenie infrastru—tury techniczne– zlo—alizowa-

ne są na wydzielone– w tym celu dziaJce. 
2. Ustala się obsJugę terenów istnie–ące– i pro-

jektowanej zabudowy w zakresie infrastruktury 

techniczne–, na nastę”u–ących zasadach: 
1) zao”atrzenie w wodę z u–ęcia we wsi źimna 

Wód—a ”o”rzez istnie–ącą i ”ro–e—towaną gminną 
sieć wodociągową. Sieć wodociągowa ”owinna 
uwzględniać warune— zabez”ieczenia wody i do-

stę”no`ci hydrantów dla celów ”rzeciw”owaro-

wych; na terenach RM i MN do celów gos”odar-

czych do”uszcza się zao”atrzenie w wodę z u–ęć 
wJasnych; 

2) gos”odar—a `cie—owa ｦ odprowadzenie 

`cie—ów bytowych i —omunalnych z wszyst—ich 
dziaJe— budowlanych do gminnej oczyszczalni 

`cie—ów w U–eudzie ”o”rzez sieć —analizac–i sani-

tarne– o—re`la się na nastę”u–ących warun—ach: 
a) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę sie-

ci istnie–ące– oraz na—azu–e budowę nowych u—Ja-

dów na terenach ”ro–e—towanego zainwestowa-

nia, 

b) do czasu realizac–i —ole—tora, do”uszcza się 
od”rowadzenie `cie—ów bytowych i —omunalnych 
do bezod”Jywowych zbiorni—ów na nieczysto`ci 
cie—Je, 

c) zabrania się lo—alizac–i ”rzydomowych 
oczyszczalni `cie—ów na caJym obszarze ob–ętym 
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”lanem, z wy–ąt—iem zabudowy zlo—alizowane–  
w obrębie Folwar—u Ferdynand, ”rzysióJ—a Ko”a-

nina oraz terenu zabudowy zagrodowej RM.29, 

d) zabrania się od”rowadzania nie oczyszczo-

nych `cie—ów do gruntu, wód ”owierzchniowych 
oraz kolektora kanalizacji deszczowej, 

e) zabrania się od”rowadzania cie—Jych odcho-

dów zwierzęcych do —ole—tora —analizac–i desz-

czowej, kanalizacji sanitarnej oraz do gruntu; 

3) od”rowadzenie wód o”adowych lub rozto-

powych docelowo do kolektora kanalizacji desz-

czowe– na nastę”u–ących warun—ach: 

a) –a—o odbiorni— wód z —analizac–i deszczowe– 
do”uszcza się studnie i rowy chJonne ”od warun-

—iem zastosowania od”owiednich urządzeL 
oczyszcza–ących (odsto–ni—ów szlamów i ”ia-

s—ów, se”aratorów ole–ów, it”.) –eweli obowiąze— 
ta—i wyni—a z ”rze”isów odrębnych, 

b) do”uszcza się roz”rowadzenie niezanie-

czyszczonych wód o”adowych i rozto”owych ”o 
nieruchomo`ci inwestora, w s”osób nie ”owodu-

–ący zalewania nieruchomo`ci sąsiednich, 
c) wszelkie drogi, place, parkingi, dojazdy  

o utwardzone– nawierzchni nalewy wy”osawyć  
w system kanalizacji deszczowej, odpowiednio 

”owiązane– z u—Jadem —analizac–i gminne–, 
d) zabrania się od”rowadzania wód o”ado-

wych z dachów i terenów utwardzonych na teren 
dróg; 

4) zao”atrzenie w energię ele—tryczną z istnie-

–ące– i ”ro–e—towane– sieci elektroenergetycznej 

nis—iego i `redniego na”ięcia o—re`la się na na-

stę”u–ących warun—ach: 
a) zasilanie obie—tów z istnie–ących stac–i 

transformatorowych, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę nowych stac–i 
transformatorowych SN/NN i innych obie—tów  
i urządzeL ele—troenergetycznych na terenach  
o innym przeznaczeniu (np. drogi, tereny miesz-

—aniowe, usJugi, tereny ”rodu—cy–ne) ”od warun-

—iem, we będą one stanowiJy ”rzeznaczenie uzu-

”eJnia–ące oraz ”rzy zachowaniu wJa`ciwych wa-

run—ów technicznych i wymogów ”rze”isów od-

rębnych, 
c) do”uszcza się s—ablowanie lub ”rzeJowenie 

linii energetycznych napowietrznych NN i SN 

—olidu–ących z ”lanowanym zainwestowaniem,  
w uzgodnieniu z wJa`ciwym zarządcą sieci, 

d) do”uszcza się ”ozys—anie energii ele—trycz-

nej na potrzeby miesz—aLców wsi, w tym wJasne, 
z odnawialnych uródeJ energii, ”od warun—iem 
uwzględnienia za”isów § 7 ust. 2 uchwaJy; 

5) zaopatrzenie w gaz - z indywidualnych 

zbiorni—ów na gaz ”Jynny w systemie bez”rzewo-

dowym, na warun—ach o—re`lonych w ”rze”isach 
odrębnych; 

6) zao”atrzenie w energię cie”lną dla celów 
socjalno-bytowych i technologicznych o—re`la się 
na nastę”u–ących warun—ach: 

a) docelowo nalewy ”rowadzić na bazie indy-

widualnych uródeJ cie”Ja, ”racu–ących na ”ali-
wach niskoemisyjnych ｦ uródJa cie”Ja o”alane 
gazem lub ole–em o”aJowym ta—we z wy—orzysta-

niem energii elektrycznej, 

b) do”uszcza się nowoczesne wyso—os”rawne 
uródJa o”alane ”aliwem staJym, 

c) do”uszcza się wy—orzystanie odnawialnych 
uródeJ energii ”od warun—iem uwzględnienia za”i-

sów § 7 ust. 2 uchwaJy, w tym m.in. pompy 

cie”Ja, energii sJoneczne–, itp.; 

7) telekomunikacja - wy”osawenie terenów w 
dostę” do usJug tele—omuni—ac–i, w tym sieci 
szero—o”asmowych o—re`la się na nastę”u–ących 
warunkach: 

a) ”o”rzez ”odJączenie do istnie–ące– telefo-

nicznej sieci kablowej, 

b) do”uszcza się ”rzebudowę i rozbudowę sie-

ci tele—omuni—acy–ne– oraz budowę nowych od-

cin—ów ”oza terenami wyznaczonymi do tego 
celu w planie, 

c) ws—azu–e się —onieczno`ć wy”osawenia te-

renu w dostę” do systemów teleinformatycz-

nych; 

8) gospodarka odpadami: zagospodarowanie 

od”adów nalewy ”rowadzić zgodnie z obowiązu-

–ącymi ”rze”isami odrębnymi i gminnym ”lanem 
gos”odar—i od”adami, ”rzy ”referowaniu dziaJaL 
za”obiega–ących i ogranicza–ących wytwarzanie 
od”adów oraz umowliwia–ących ich odzys—. 

3. W przypadku kolizji nowego zagospodaro-

wania z istnie–ącymi elementami infrastru—tury 
techniczne– do”uszcza się ich ”rzeniesienie lub 
modyfi—ac–ę na warun—ach o—re`lonych ”rzez 
wJa`ciciela sieci. 

4. Przy rozbudowie istnie–ących sieci infra-

struktury technicznej nalewy uwzględnić docelowy 
zasięg zabudowy oraz ”rzewidywane za”otrze-

bowanie na media. Realizac–ę nowych obie—tów 
nalewy s—oordynować z uzbro–eniem terenu  
w infrastru—turę techniczną. 

5. Do”uszcza się budowę sieci oraz obie—tów  
i urządzeL infrastru—tury technicznej w miejscach 

innych niw wyznaczone w ”lanie o ile ich lo—aliza-

c–a nie ograniczy mowliwo`ci zabudowy lub zago-

s”odarowania dziaJe— zgodnie z ich ”rzeznacze-

niem wskazanym w planie. 

 

RozdziaJ 7 

Zasady zagospodarowania w zakresie bezpie-

czeLstwa ludno`ci i ochrony mienia 

§ 16.1. W za—resie ochrony ”rzeciw”owarowe– 
na—azu–e się: 

1) w zagos”odarowaniu ”oszczególnych nie-

ruchomo`ci ”rzewidzieć stosowne drogi i urzą-
dzenia sJuwące ochronie ”rzeciw”owarowe– zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymi obowiązu–ącymi  
w tym zakresie; 
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2) zachowanie odlegJo`ci minimum 12 m po-

między budyn—ami, a granicą lasu, chyba we 
”rze”isy odrębne stanowią inacze–. 

 

§ 17.1. Ustala się nastę”u–ące strefy bez”ie-

czeLstwa od na”owietrznych linii energetycznych 
mierzone od rzutu s—ra–nych ”rzewodów na 
”Jaszczyznę:  

1) od linii `redniego na”ięcia 15/20—V, o sze-

ro—o`ci 2 x 5,2 m; 

2) od linii wyso—iego na”ięcia 110 kV i 220 kV 

o szero—o`ci 2 x 14,5 m. 

2. W obrębie stref wskazanych w ust. 1 obo-

wiązu–e za—az lo—alizac–i budyn—ów ”rzeznaczo-

nych do staJego ”obytu ludzi. 
3. Ws—azu–e się —onieczno`ć li—widac–i —oliz–i 

przebiegu napowietrznej linii energetycznej 220 kV 

i istnie–ące– zabudowy zagrodowe– RM16. źabra-

nia się modernizacji i przebudowy linii bez jedno-

czesne– li—widac–i wystę”u–ące– —oliz–i. 
4. Do”uszcza się s—ablowanie lub ”rzeJowenie 

napowietrznych linii energetycznych niskiego  

i `redniego na”ięcia —olidu–ących z ”lanowanym 
zainwestowaniem, na warun—ach o—re`lonych 

”rzez wJa`ciciela sieci. W ta—im wy”ad—u ”rze-

bieg strefy zmienia swą lo—alizac–ę ade—watnie do 
zmiany przebiegu linii. 

 

§ 18. Ustala się strefę ochrony sanitarne–  
o szero—o`ci 50 m od granic cmentarza. W strefie 

obowiązu–e za—az lo—alizac–i nowych budyn—ów 
miesz—alnych oraz obie—tów związanych z ”ro-

du—c–ą i dystrybuc–ą wywno`ci, chyba we z ”rze”i-

sy odrębne stanowią inacze–. 
 

§ 19. Ustala się obszary zagrowone wystę”o-

waniem osuwis— i masowych ruchów ziemi, dla 
—tórych obowiązu–e: 

1) zakaz wykonywania inwestyc–i mogących 
”rowadzić do ”odcięcia sto—u zbocza lub –ego do-

dat—owego obciąwenia nasy”ami bądu zabudową; 
2) za—az lo—alizac–i nowe– zabudowy, z wy–ąt-

kiem infrastruktury technicznej; 

3) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ące– infra-

struktury drogowej oraz prowadzenie sieci uzbro-

jenia terenu; 

4) zbocza mogące stanowić zagrowenie dla ist-

nie–ące– zabudowy oraz tras —omuni—acy–nych 
nalewy od”owiednio zabez”ieczyć i ustabilizować 
bądu do—onać modyfi—ac–i sto—u. 

 

§ 20. W ”lanie nie o—re`la się granic i s”osobu 
zagos”odarowania terenów górniczych ｦ nie wy-

stę”u–ą. 
 

RozdziaJ 8 

Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów 

§ 21.1. Ustala się obszar zwarte– zabudowy 
wsi obe–mu–ący wszyst—ie –ednost—i terenowe 
oznaczone symbolami MN, RM, U, UK, UO, US, 

UI, z wy–ąt—iem MN.1, MN.40, RM.1 i RM.28. Na 

wyznaczonym obszarze w”rowadza się za—az 
chowu i hodowli zwierząt o obsadzie ”rze—racza-

–ące– 40 DJP. 
2. W”rowadza się za—az zabudowy na obsza-

rze wyznaczonych lo—alnych ciągów e—ologicz-

nych oraz na obszarze gruntów rolnych II i III 

—lasy z wy–ąt—iem budowy lub ”rzebudowy dróg, 
obie—tów i sieci infrastru—tury techniczne– oraz 
zabudowy lokalizowanej na terenach wyznaczo-

nych do tego celu w planie. 

3. Ustala się obszar do”uszczone– lo—alizac–i 
budowli rolniczych obe–mu–ący grunty rolne na 

obszarze —tórych mowliwa –est lo—alizac–a budowli 
rolniczych oraz budyn—ów i urządzeL związanych 
z rolnictwem, w tym na potrzeby agroturystyki,  

a ta—we budyn—ów inwentars—ich o wyso—o`ci 
obsady zwierzęce– ma—symalnie 60 DJP. Ustala 

się minimalny ws—auni— ”owierzchni biologicznie 
czynnej na 60%. 

4. Ustala się nastę”u–ące wymagania —sztaJ-
towania i zagospodarowania przestrzeni publicz-

nych: 

1) nalewy wy—sztaJcić ”rzestrzenie integru–ące  
i wy”osawyć teren w elementy maJe– archite—tury; 

2) za—azu–e się lo—alizac–i no`ni—ów reklamo-

wych na terenach usJug o`wiaty UO oraz tere-

nach usJug —ultury i —ultu religi–nego UK; Na ”o-

zostaJych terenach ”rzeznaczonych w ”lanie ”od 
zabudowę do”uszcza się umieszczanie no`ni—ów 
re—lamowych związanych wyJącznie z dziaJalno-

`cią ”rowadzoną w obrębie dziaJ—i lub terenu 
inwestyc–i, —tóre– dotyczy dana re—lama; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę tymczasowych  
w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, obie—tów 
usJugowo-handlowych, —tóre nie mogą –edna— 
”owodować ograniczeL w s”osobie zagos”oda-

rowania wJa`ciwym dla ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego ani zmnie–szać ”rzynalewne– liczby mie–sc 
parkingowych; 

4) do”uszcza się tymczasowe zagos”odarowa-

nie terenu związane z organizac–ą ”lacu budowy; 
5) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL tech-

nicznych związanych z zao”atrzeniem terenów w 
infrastru—turę techniczną ”od warun—iem, we nie 
będą one obniwać walorów estetycznych ”rze-

strzeni ”ubliczne– oraz nie zostaną naruszone 
”rze”isy z za—resu ochrony `rodowis—a; 

6) nalewy w”rowadzić zadrzewienia w formie 
sz”alerów lub gru” drzew oraz ro`linno`ci ozdobne–; 
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7) na—azu–e się —sztaJtowanie ”iesze– dostęp-

no`ci terenu ze szczególną dbaJo`cią o osoby 
nie”eJnos”rawne oraz rozdzielenie —omuni—ac–i 
—oJowe– i ”iesze–. 

5. Ustala się tymczasowe ”rzeznaczenie i za-

gospodarowanie dla terenów oznaczonych –a—o:  
1) (KDR) tereny dróg trans”ortu rolnego i le-

`nego. Przeznaczenie docelowe wedJug symbolu 
bez nawiasu; 

2) (KDD.2) - tereny drogi gminnej klasy dojaz-

dowe–, docelowo ”rzeznaczone ”od drogę trans-

portu rolnego KDR.22. 

6. W celu zabezpieczenia potrzeby rozwoju 

u—Jadu —omuni—acy–nego wyznacza się rezerwę 
terenu ”od obwodnicę w ciągu drogi —ra–owe–  
nr 40 —lasy gJówne– ”rzys”ieszone–, oznaczoną na 
rysunku planu symbolem KDGP. W granicach 

rezerwy terenu zabrania się do—onywania zmian 
sposobu uwyt—owania, —tóre mogą w ”rzyszJo`ci 
uniemowliwić lub znacząco utrudnić ”lanowane 
inwestycje drogowe. 

 

RozdziaJ 9 

Stawki renty planistycznej 

§ 22.1. źgodnie z § 15 ust. 2 pkt 12 ustawy 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

ustala się staw—ę ”rocentową dla naliczenia –ed-

norazowe– o”Jaty od wzrostu warto`ci nierucho-

mo`ci, o —tóre– mowa w § 36 ust. 4 ustawy,  

w wyso—o`ci: 
1) 20% dla jednostek terenowych oznaczo-

nych jako U, RU; 

2) 10% dla jednostek terenowych oznaczo-

nych jako MN, MW, RM; 

3) 0% dla ”ozostaJych –ednoste— terenowych. 

2. W przypadku gdy plan ustala dla danego te-

renu dwa lub więce– równorzędnych ”rzeznaczeL, 
o”Jatę od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci nalicza 
się wedJug staw—i na–wywsze–. 

 

DźIAI III 
USTALENIA SźCźEGÓIOWE OBOWIĄźUJĄCE 

DLA POSźCźEGÓLNŹCH JEDNOSTEK TERENO-

WYCH 

RozdziaJ ńŃ 

Tereny zabudowy mieszkaniowej 

§ 23.1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MW.1, dla —tórych ustala się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 

b) budynki zamieszkania zbiorowego; 

2) uzu”eJnia–ące: 
a) zabudowa towarzysząca t–. budyn—i gos”o-

darcze, garawe, 

b) usJugi handlu, administrac–i, hotelarstwa; 
c) terenowe urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne; 

2. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów MW 
ustala się nastę”u–ące ws—auni—i i zasady zago-

spodarowania terenu: 

1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 40% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą; 
2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ min. 30% powierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ę-
tego inwestyc–ą; 

3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2; 
4) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 

”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów MW 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy: 

1) ma—symalna wyso—o`ć: 
a) budyn—ów miesz—alnych do 12,0 m nad ”o-

ziomem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne, 

w tym ”oddasze uwyt—owe, 

b) budyn—ów towarzyszących zabudowie 
mieszkaniowej ｦ 6,0 m, 

c) utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów –eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, 
bez mowliwo`ci –e– dalszego ”owię—szania; 

2) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 
a) budyn—ów miesz—alnych ｦ max. 40,0 m, 

b) budyn—ów towarzyszących ｦ max. 7,0 m, 

c) utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowej 

budyn—ów istnie–ących, –eweli –est wię—sza niw 
o—re`lona ”owywe–, bez mowliwo`ci –e– dalszego 
”owię—szania; 

3) geometria dachu: 

a) budyn—ów miesz—alnych - dachy strome  

o —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 30-45o, dwu 

lub wielospadowe, z dopuszczeniem naczóJ—ów 
oraz lu—arn lub o—ien ”oJaciowych, 

b) budyn—ów towarzyszących - dachy jedno  

i dwus”adowe o —ącie nachylenia ”oJaci 10-45o. 

4. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów MW 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady:  

1) ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go - wedJug § 6; 
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7; 
3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9 ust. 4; 

4) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11 ust. 1 oraz ust. 4-8; 

5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug  
§ 12 i § 14; 

6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15; 
7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-

stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16 

ust. 1; 

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 
ust. 1 pkt 2. 
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§ 24.1. Ustala się tereny zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku 

planu symbolem MN i kolejnym numerem od 

ń÷46, dla —tórych ustala się nastę”u–ące ”rze-

znaczenie: 

1) podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jed-

norodzinna wraz z zabudową towarzyszącą  
t–. garawe i budyn—i gos”odarcze oraz istnie–ące 
zabudowania gospodarskie; 

2) uzu”eJnia–ące: 
a) usJugi oraz rzemiosJo stanowiące dziaJalno`ć 

nieuciąwliwą, rozumiane –a—o lo—ale wbudowane 
będące czę`cią budyn—u ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego lub obie—ty wolnosto–ące, 
b) chów i hodowla zwierząt do 5 DJP, chyba 

we w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono 
inaczej, 

c) szklarnie przydomowe, 

d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

”rzy zastrzeweniu zachowania zasad o—re`lonych 
w § 15 i § 17 ust. 4, 

e) terenowe urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne. 

2. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów MN 
ustala się nastę”u–ące ogólne ws—auni—i i zasady 
zagos”odarowania terenu, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inacze–: 
1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 30% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą; 
2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ min. 50% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ę-
tego inwestyc–ą; 

3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2; 
4) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 

”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 

z § 13. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów MN 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) ma—symalna wyso—o`ć:  
a) budyn—ów miesz—alnych - 10,0 m nad po-

ziomem terenu oraz dwie kondygnacje nadziem-

ne, w tym ”oddasze uwyt—owe,  
b) budyn—ów towarzyszących zabudowie 

miesz—aniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich ｦ 

6,0 m nad poziomem terenu oraz dwie kondy-

gnacje nadziemne, 

c) do”uszcza się wy—onanie trzecie– —ondy-

gnacji nadziemne– stanowiące– ”oddasze uwyt—o-

we oraz ”rze—roczenie o—re`lone– ”owywe– wyso-

—o`ci w ”rzy”ad—u ”rzebudowy istnie–ącego bu-

dyn—u miesz—alnego o dwóch —ondygnac–ach 
nadziemnych, —rytego stro”odachem, ”olega–ące– 
na wykonaniu dachu stromego z poddaszem 

uwyt—owym, ”od warun—iem, we wyso—o`ć `cian-

—i —olan—owe– będzie nie wię—sza niw 0,5 m, 

d) w ”rzy”ad—u budyn—ów miesz—alnych zlo-

kalizowanych w mie–scu, w —tórym nachylenie 
terenu ”rze—racza 25% do”uszcza się wy—onanie 

trzech —ondygnac–i nadziemnych, z —tórych jedna 

będzie w min. 50% zagJębiona w gruncie; 
e) utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym gos”odars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
o—re`lona ”owywe–, bez mowliwo`ci –e– dalszego 
”owię—szania; 

2) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 
a) budyn—ów miesz—alnych wolnosto–ących ｦ 

max. 16,0 m, 

b) budyn—ów miesz—alnych w zabudowie bliu-
niaczej - Jącznie max. 24 m, 

c) budyn—ów towarzyszących zabudowie 
miesz—aniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich ｦ 

max. 7,0 m, 

d) utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowe– 
budyn—ów istnie–ących, w tym gos”odars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez 
mowliwo`ci –e– dalszego ”owię—szania; 

3) geometria dachu: 

a) budyn—ów miesz—alnych - dachy strome  

o symetrycznym względem —alenicy —ącie nachy-

lenia gJównych ”oJaci 30-45o, dwu lub wielospa-

dowe, z do”uszczeniem naczóJ—ów oraz lu—arn 
lub o—ien ”oJaciowych, 

b) budyn—ów towarzyszących - dachy jedno  

i dwus”adowe o —ącie nachylenia ”oJaci 10-45o, 

c) do”uszcza się utrzymanie wystę”u–ących 
obecnie stro”odachów. 

4. Dla wyznaczonych w planie terenów MN 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady: 

1) ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go - wedJug § 6; 
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7 

i 8;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9; 
4) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11; 
5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug  

§ 12 i 14; 
6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15; 
7) zagos”odarowania w za—resie bez”ieczeLstwa 

ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16 ÷ 19; 

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 
ust. 1 pkt 2; 

9) szczególne warun—i zagos”odarowania - 

wedJug § 21 oraz zgodnie z za”isami § 24 ust. 5. 

5. Dla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1) MN.1 - do”uszcza się obsadę zwierzęcą do 
10 DJP; 

2) MN.7 - teren ob–ęty S”ec–alnym Obszarem 
Ochrony Siedlis— Natura 2000, dla —tórego obo-

wiązu–ą za”isy § 8 ust. 1; 

3) MN.8 - teren ob–ęty S”ec–alnym Obszarem 
Ochrony Siedlis— Natura 2000, dla —tórego obo-
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wiązu–ą za”isy § 8 ust. 1; zagrowony mowliwo`cią 
wystą”ienia osuwis— i masowych ruchów ziemi; 

4) MN.9 - teren zagrowony mowliwo`cią wy-

stą”ienia osuwis— i masowych ruchów ziemi, dla 
—tórego obowiązu–ą za”isy § 19; 

5) MN.10 - do”uszcza się obsadę zwierzęcą 
do 10 DJP; 

6) MN.12 - teren zagrowony mowliwo`cią wy-

stą”ienia osuwis— i masowych ruchów ziemi, dla 
—tórego obowiązu–ą za”isy § 19; 

7) MN.14 - teren zagrowony mowliwo`cią wy-

stą”ienia osuwis— i masowych ruchów ziemi, dla 
—tórego obowiązu–ą za”isy § 19; 

8) MN.19, MN.26 - do”uszcza się lo—alizac–ę 
drugiego budyn—u miesz—alnego na dziaJce, usy-

tuowanego w drugie– linii zabudowy, dla —tórego 
ustala się dostę” do drogi ”ubliczne– ”o”rzez in-

dywidualnie wyznaczoną drogę wewnętrzną; 
9) MN.31, MN.32 - teren czę`ciowo w strefie 

ochrony sanitarne– cmentarza, obowiązu–ą za”isy 
§ 18; 

10) MN.33 - teren ob–ęty strefą ochrony —ra-

–obrazu, obowiązu–ą za”isy § 8 ust. 2; Teren zlo-

—alizowany w sąsiedztwie cie—u wodnego stano-

wiącego wody ”ubliczne; zabrania się grodzenia 
nieruchomo`ci ”rzylegJych do ”owierzchniowych 
wód ”ublicznych w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m 

od linii brzegu, a ta—we za—azywania lub uniemow-
liwiania przechodzenia przez ten obszar. 

 

§ 25.1. Ustala się tereny zabudowy zagrodo-

wej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM  

i kolejnym numerem od ń÷29, dla —tórych ustala 
się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe:  

a) zabudowa zagrodowa wraz z zabudową 
towarzyszącą t–. garawe i budyn—i gos”odarcze 
oraz istnie–ące zabudowania gos”odars—ie, 

b) budynki inwentarskie przeznaczone do 

chowu i hodowli ”tactwa i zwierząt, o ma—sy-

malnej dopuszczonej obsadzie 40 DJP przy 

uwzględnieniu za”isów § 21 ust. 1 i § 25 ust. 5,  

c) budynki i budowle rolnicze, w tym szklarnie; 

2) uzu”eJnia–ące: 
a) usJugi oraz rzemiosJo stanowiące dziaJalno`ć 

nieuciąwliwą, 

b) dziaJalno`ć usJugowo-handlowa związana  
z gos”odar—ą rolną, 

c) prowadzenie gospodarstw agroturystycz-

nych, 

d) obiekty i sieci infrastruktury technicznej, 

”rzy zastrzeweniu zachowania zasad o—re`lonych 
w § 15 i § 17, 

e) terenowe urządzenia sportowo ｦ rekreacyjne. 

2. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów RM 
ustala się nastę”u–ące ogólne ws—auni—i i zasady 
zagos”odarowania terenu, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 30% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą;  
2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ min. 50% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ę-
tego inwestyc–ą;  

3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2;  
4) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 

”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 

z § 13; 
5) w ”rzy”ad—u lo—alizac–i obie—tów inwentar-

skich o obsadzie 20-40 DJP, na—azu–e się utrzy-

manie odlegJo`ci min. 50 m od granic sąsiednie– 
zabudowy mieszkaniowej oznaczonej symbolem 

MN oraz jednostek terenowych oznaczonych na 

rysunku planu symbolami U, UO i UK. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów RM 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) ma—symalna wyso—o`ć: 
a) budyn—ów miesz—alnych w zabudowie za-

grodowej - 10,0 m nad poziomem terenu oraz 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym poddasze 

uwyt—owe,  
b) budyn—ów towarzyszących oraz budyn—ów 

gospodarskich ｦ 6,0 m nad poziomem terenu 

oraz dwie kondygnacje nadziemne, 

c) budyn—ów inwentars—ich oraz innych bu-

dyn—ów sJuwących gos”odarce rolne– - 6,0 m nad 

poziomem terenu oraz jedna kondygnacja nad-

ziemna, 

d) do”uszcza się wy—onanie trzecie– —ondy-

gnac–i nadziemne– stanowiące– ”oddasze uwyt—o-

we oraz ”rze—roczenie o—re`lone– ”owywe– wyso-

—o`ci w ”rzy”ad—u ”rzebudowy istnie–ącego bu-

dyn—u miesz—alnego o dwóch —ondygnac–ach 
nadziemnych, —rytego stro”odachem, ”olega–ące– 
na wykonaniu dachu stromego z poddaszem 

uwyt—owym, ”od warun—iem, we wyso—o`ć `cian-

—i —olan—owe– będzie nie wię—sza niw 0,5 m, 

e) w ”rzy”ad—u budyn—ów mieszkalnych zloka-

lizowanych w mie–scu, w —tórym nachylenie tere-

nu ”rze—racza 25% do”uszcza się wy—onanie 
trzech —ondygnac–i nadziemnych, z —tórych –edna 
będzie w min. 50% zagJębiona w gruncie, 

f) utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym gos”odars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
o—re`lona ”owywe–, bez mowliwo`ci –e– dalszego 
”owię—szania, 

g) do”uszcza się ”rze—roczenie o—re`lone– ”o-

wywe– wyso—o`ci ”rzez budowle rolnicze; 
2) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 
a) budyn—ów miesz—alnych w zabudowie za-

grodowej ｦ max. 16,0 m,  

b) budyn—ów towarzyszących zabudowie 
miesz—aniowe– oraz budyn—ów gos”odars—ich ｦ 

max. 7,0 m, 

c) budyn—ów inwentars—ich i innych budyn-

—ów sJuwących gos”odarce rolne– - max. 10,0 m, 
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d) utrzymu–e się szero—o`ć elewac–i frontowe– 
budyn—ów istnie–ących, w tym gos”odars—ich, 
–eweli –est wię—sza niw o—re`lona ”owywe–, bez 
mowliwo`ci –e– dalszego ”owię—szania; 

3) geometria dachu: 

a) budyn—ów miesz—alnych w zabudowie za-

grodowej - dachy strome o symetrycznym wzglę-
dem —alenicy —ącie nachylenia gJównych ”oJaci 
30-45o, dwu lub wielospadowe, z dopuszczeniem 

naczóJ—ów oraz lu—arn lub o—ien ”oJaciowych, 

b) budyn—ów towarzyszących - dachy jedno  

i dwus”adowe o —ącie nachylenia ”oJaci 10-45o, 

c) budyn—ów inwentars—ich i innych budyn-

—ów sJuwących gos”odarce rolnej - dachy jedno  

i dwus”adowe o —ącie nachylenia ”oJaci 10-45o, 

d) do”uszcza się utrzymanie wystę”u–ących 
obecnie stro”odachów. 

4. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów RM 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady: 

1) ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go - wedJug § 6;  
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7 

i 8;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9;  
4) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11;  
5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug  

§ 12 i 14;  
6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15;  
7) zagos”odarowania w za—resie bez”ieczeLstwa 

ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16 ÷ 19;  

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 
ust. 1 pkt 2;  

9) szczególne warun—i zagos”odarowania - 

wedJug § 21 oraz zgodnie z za”isami § 25 ust. 5. 

5. Dla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1) RM. 1 - teren zlokalizowany poza obszarem 

zwarte– zabudowy wsi; do”uszcza się lo—alizac–ę 
budyn—ów inwentars—ich o obsadzie do 60 DJP; 

2) RM.4, RM.7, RM.9, RM.10, RM.13, RM.15 

- do”uszcza się lo—alizac–ę drugiego budyn—u 
miesz—alnego na dziaJce, dla —tórego ustala się 
dostę” do drogi ”ubliczne– ”o”rzez indywidualnie 
wyznaczoną drogę wewnętrzną; 

3) RM.16 - teren zlo—alizowany w obrębie stre-

fy bez”ieczeLstwa od na”owietrzne– linii energe-

tycznej 220 —V; zabrania się rozbudowy budyn—u 
mieszkalnego do czasu wyeliminowania wystę”u-

–ące– —oliz–i zgodnie z za”isami § 17 ust. 3; 

4) RM.17, RM.18, RM.19, RM.24 - teren zlo-

—alizowany w sąsiedztwie cie—u wodnego stano-

wiącego wody ”ubliczne; zabrania się grodzenia 
nieruchomo`ci ”rzylegJych do ”owierzchniowych 
wód ”ublicznych w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m 

od linii brzegu, a ta—we za—azywania lub uniemow-
liwiania przechodzenia przez ten obszar; 

5) RM. 29 - teren zlokalizowany poza obsza-

rem zwarte– zabudowy wsi; do”uszcza się lo—ali-
zac–ę budyn—ów inwentars—ich o obsadzie do  
60 DJP; do”uszcza się obsJugę terenu ”o”rzez 
drogi trans”ortu rolnego i le`nego KDR. 

 

RozdziaJ ńń 

Tereny zabudowy usJugowej 

§ 26.1. Wyznacza się tereny zabudowy usJu-

gowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U  

i kolejnym numerem od ń÷2, dla —tórych ustala 
się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) ”odstawowe: zabudowa usJugowa związa-

na z usJugami handlu, gastronomii i hotelarstwa 

oraz inne usJugi stanowiące dziaJalno`ć nieuciąw-
liwą; 

2) uzu”eJnia–ące:  
a) lo—alizac–a miesz—aL lub zabudowy miesz-

—aniowe– –ednorodzinne– na ”otrzeby wJa`ciciela, 

b) lo—alizac–a obie—tów i sieci infrastru—tury 
technicznej, w tym stacji transformatorowych, 

”od warun—iem, we nie za—Jóci to —orzystania  
z nieruchomo`ci zgodnie z ”rzeznaczeniem ”od-

stawowym, 

c) zabudowa towarzysząca t–. garawe i budyn—i 
gospodarcze, 

d) terenowe urządzenia s”ortowo ｦ rekreacyjne. 

2. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów U 
ustala się nastę”u–ące ogólne ws—auni—i i zasady 
zagos”odarowania terenu, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inacze–: 
1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 30% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą;  
2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ min. 30% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ę-
tego inwestyc–ą;  

3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2;  
4) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 

”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów U 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) ma—symalna wyso—o`ć:  
a) budyn—ów usJugowych: 12,0 m nad pozio-

mem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne,  

w tym ”oddasze uwyt—owe, 

b) budyn—ów towarzyszących oraz budyn—ów 
gospodarskich ｦ 6,0 m nad poziomem terenu 

oraz dwie kondygnacje nadziemne, 

c) utrzymu–e się wyso—o`ć istnie–ących budyn-

—ów, w tym gos”odars—ich, –eweli –est wię—sza niw 
o—re`lona ”owywe–, bez mowliwo`ci –e– dalszego 
”owię—szania; 
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2) szero—o`ć elewac–i frontowe–:  
a) budyn—ów usJugowych - 25,0 m, 

b) budyn—ów towarzyszących oraz budyn—ów 
gospodarskich - 10,0 m; 

3) geometria dachu: dachy strome o syme-

trycznym względem —alenicy —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci 30-45o, dwu lub wielospadowe, 

z do”uszczeniem naczóJ—ów oraz lu—arn lub o—ien 
”oJaciowych. 

4. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów U 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady: 

1) ochrony i —sztaJtowania Jadu przestrzenne-

go - wedJug § 6; 
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7; 
3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9 ust. 4; 

4) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11; 
5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug § 12 

i 14; 

6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15; 
7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-

stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16  
i § 17 ust. 4; 

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 
ust. 1 pkt 1; 

9) szczególne warun—i zagospodarowania - 

wedJug § 21 ust. 1 i ust. 4 oraz zgodnie z zapi-

sami § 26 ust. 5. 

5. Dla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1) U.2 - ”oziom haJasu mierzony na granicy 
nieruchomo`ci ustala się –a— dla zabudowy miesz-

—aniowe– z usJugami. 
 

§ 27.1. Wyznacza się tereny usJug kultury  
i kultu religijnego, oznaczone na rysunku planu 

symbolem UK i kolejnym numerem od ń÷5, dla 

—tórych ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) UK.1, UK.2 - tereny kultu religijnego prze-

znaczone pod budynki i budowle sakralne, 

b) UK.3, UK.4, UK.5 - tereny usJug —ultury 
”rzeznaczone dla realizac–i celów ”ublicznych,  
w tym między innymi z za—resu —ultury, o`wiaty, 
sportu i rekreacji; 

2) uzu”eJnia–ące: 

a) UK.1, UK.2 - do”uszcza sie lo—alizac–ę 
obie—tów maJe– archite—tury; do”uszcza się tym-

czasowe, w rozumieniu ”rze”isów odrębnych, 
zagos”odarowanie terenu związane z organizac–ą 
`wiąt i obchodów religi–nych, 

b) UK.3, UK.4, UK.5 - do”uszcza się usJugi 
administracji oraz handlu i gastronomii; dopuszcza 

sie lo—alizac–ę obie—tów maJe– archite—tury; do-

”uszcza się tymczasowe, w rozumieniu ”rze”i-

sów odrębnych, zagos”odarowanie terenu zwią-
zane z organizac–ą im”rez —ulturalnych. 

2. Dla wszystkich wyznaczonych w planie te-

renów UK ustala się nastę”u–ące ogólne ws—auni-

—i i zasady zagos”odarowania terenu, chyba we  
w ustaleniach szczególnych ”ostanowiono ina-

czej: 

1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 30% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą;  
2) ws—auni— powierzchni biologicznie czynnej 

ｦ min. 30% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ę-
tego inwestyc–ą;  

3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2;  
4) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 

”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów UK 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) ma—symalna wyso—o`ć:  
a) UK.1, UK.2 - dla budyn—ów —o`cioJa i —a”li-

cy utrzymu–e się obecną wyso—o`ć zabudowy; dla 

zabudowy towarzyszące– obowiązu–ą ”arametry 
jak dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

MN, 

b) UK.3, UK.4, UK.5 - 12,0 m nad poziomem 

terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne, w tym 

”oddasze uwyt—owe; 
2) szero—o`ć elewac–i frontowe–:  
a) UK.1, UK.2 - dla budyn—ów —o`cioJa i —a”licy 

utrzymu–e się obecną szero—o`ć elewac–i; dla za-

budowy towarzyszące– obowiązu–ą ”arametry –a— 
dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN, 

b) UK.3, UK.4, UK.5 - 30.0 m; 

3) geometria dachu: 

a) UK.1, UK.2 - utrzymu–e się obecny —sztaJt 
dachu budyn—ów —o`cioJa i —a”licy, 

b) UK.3, UK.4, UK.5 - dachy strome o syme-

trycznym względem —alenicy —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci 30-45o, dwu lub wielospadowe, 

z do”uszczeniem naczóJ—ów oraz lu—arn lub o—ien 
”oJaciowych. 

4. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów UK 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady: 

1) ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go - wedJug § 6;  
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7 

i 8 ust. 2 i 3;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9;  
4) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11;  
5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug  

§ 12 i 14;  
6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15;  
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7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-
stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16 
ust. 1 i § 17 ust. 4;  

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 
ust. 1 pkt 3;  

9) szczególne warun—i zagos”odarowania - 

wedJug § 21 oraz zgodnie z za”isami § 27 ust. 5; 

tereny usJug —ultury i —ultu religi–nego zalicza się 
do przestrzeni ”ublicznych, dla —tórych obowiązu-

–ą za”isy § 21 ust. 4. 

5. Dla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1) UK.1 - do”uszcza się zwię—szenie ws—auni-

—a zabudowy do 50% ”owierzchni dziaJ—i; 
2) UK.3, UK.4 - teren zlokalizowany w są-

siedztwie cie—u wodnego stanowiącego wody 
”ubliczne; zabrania się grodzenia nieruchomo`ci 
”rzylegJych do ”owierzchniowych wód ”ublicz-

nych w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m od linii 

brzegu, a ta—we za—azywania lub uniemowliwiania 

przechodzenia przez ten obszar. 

 

§ 28.1. Wyznacza się tereny usJug o`wiaty, 

oznaczone na rysunku planu symbolem UO i ko-

lejnym numerem od ń÷2, dla —tórych ustala się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: tereny przeznaczone dla reali-

zac–i celów ”ublicznych z za—resu o`wiaty, w tym 
budyn—ów sz—oJy i ”rzedsz—ola wraz z zabudową 
towarzyszącą; W istnie–ących budyn—ach do”usz-

cza się ”rzeznaczenie do 30% ”owierzchni caJ-
kowitej na lokale mieszkalne; 

2) uzu”eJnia–ące: lo—alizac–a infrastru—tury 
sportowe– i re—reacy–ne–, usJugi —ultury. 

2. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów UO 
ustala się nastę”u–ące ogólne ws—auni—i i zasady 
zagos”odarowania terenu, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inacze–: 
1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 50% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą;  
2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ min. 30% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ę-
tego inwestyc–ą;  

3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2; utrzy-

mu–e się istnie–ącą zabudowę zlo—alizowaną  
w granicy nieruchomo`ci z wyJączeniem mowli-
wo`ci –e– dalsze– rozbudowy ”rowadzone– wzdJuw 
tej granicy; 

4) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 
”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów UO 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auniki 

—sztaJtowania zabudowy, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) ma—symalna wyso—o`ć: 15,0 m i trzy kon-

dygnacje nadziemne; 

2) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 30,0 m; 

3) geometria dachu: —sztaJtowana indywidual-

nie. 

4. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów UO 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady: 

1) ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go - wedJug § 6;  
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7 

i 8;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9;  
4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11;  
5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug  

§ 12 i 14;  
6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15;  
7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-

stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16;  
8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 

ust. 1 pkt 3;  

9) szczególne warun—i zagos”odarowania - 

wedJug § 21; tereny usJug o`wiaty zalicza się do 
”rzestrzeni ”ublicznych, dla —tórych obowiązu–ą 
za”isy § 21 ust. 4. 

 

§ 29.1. Wyznacza się tereny usJug s”ortu i re-

kreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem 

US i kolejnym numerem od ń÷2, dla —tórych 
ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: budynki i budowle oraz urzą-
dzenia terenowe na ”otrzeby usJug s”ortu i re—re-

acji; 

2) uzu”eJnia–ące:  
a) dopuszcza się usJugi —ultury, 

b) do”uszcza się usJugi handlu i gastronomii. 
2. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów US 

ustala się nastę”u–ące ogólne ws—auni—i i zasady 
zagos”odarowania terenu, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inacze–: 
1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 30% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą;  
2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ min. 30% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ę-
tego inwestyc–ą;  

3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2;  
4) ustala się obowiąze— zapewnienia miejsc 

”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów US 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) maksymalna wyso—o`ć: 12,0 m i trzy kon-

dygnacje nadziemne; 

2) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 30,0 m; 

3) geometria dachu: —sztaJtowana indywidual-

nie. 

4. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów US 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady: 
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1) ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go - wedJug § 6;  
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7 

i 8 ust. 2 i 3;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9 ust. 4;  

4) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11;  
5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug  

§ 12 i 14;  
6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15;  
7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-

stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16;  
8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 

ust. 1 pkt 3;  

9) szczególne warun—i zagos”odarowania - 

wedJug § 21 ust. 1 i ust. 4 oraz zgodnie z zapi-

sami § 29 ust. 5. 

5. Dla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1) tereny usJug s”ortu i re—reac–i zalicza się do 
przestrzeni ”ublicznych, dla —tórych obowiązu–ą 
za”isy § 21 ust. 4; 

2) teren zlo—alizowany w sąsiedztwie cie—u 
wodnego stanowiącego wody ”owierzchniowe  
o chara—terze ”ublicznym; zabrania się grodzenia 
nieruchomo`ci ”rzylegJych do ”owierzchniowych 
wód ”ublicznych w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m 

od linii brzegu, a ta—we za—azywania lub uniemow-
liwiania przechodzenia przez ten obszar. 

 

§ 30.1. Wyznacza się tereny usJug innych  
o charakterze publicznym, oznaczone na rysunku 

planu symbolem UI, dla —tórych ustala się nastę-
pu–ące ”rzeznaczenie: 

1) ”odstawowe: remiza strawy ”owarne–; 
2) uzu”eJnia–ące: usJugi —ultury oraz s”ortu  

i re—reac–i; usJugi administrac–i. 
2. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów UI 

ustala się nastę”u–ące ogólne ws—auni—i i zasady 
zagospodarowania terenu, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inacze–: 
1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 30% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą;  
2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ min.30% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ęte-

go inwestyc–ą;  
3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2;  
4) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 

”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów UI 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, chyba we w ustaleniach 

szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) ma—symalna wyso—o`ć: 12,0 m nad pozio-

mem terenu oraz trzy kondygnacje nadziemne,  

w tym ”oddasze uwyt—owe; 
2) szero—o`ć elewac–i frontowe–: 30,0 m; 

3) geometria dachu: dachy strome o syme-

trycznym względem —alenicy —ącie nachylenia 
gJównych ”oJaci 30-45o, dwu lub wielospadowe, 

z do”uszczeniem naczóJ—ów oraz lu—arn lub o—ien 
”oJaciowych. 

4. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów UI 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady: 

1) ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go - wedJug § 6;  
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7 

i 8 ust. 2 i 3;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9 ust. 4;  

4) zasady i warun—i scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11;  
5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug  

§ 12 i 14;  
6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15;  
7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-

stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16 
ust. 1, § 17 ust. 4 i § 19;  

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 
ust. 1 pkt 3;  

9) szczególne warun—i zagos”odarowania - 

wedJug § 21 ust. 1 i ust. 4. 

 

RozdziaJ ń2 

Tereny ”rodukcyjne oraz skJadowo - magazy-

nowe 

§ 31.1. Wyznacza się tereny o`rodków ”ro-

dukcji rolnej ro`linnej i zwierzęcej oznaczone na 

rysunku planu symbolem RU i kolejnym numerem 

od ń÷3, dla —tórych ustala się nastę”u–ące ”rze-

znaczenie: 

1) podstawowe: tereny specjalistycznej pro-

dukcji rolniczej, w tym m.in.: 

a) budyn—i, budowle rolnicze i urządzenia ”ro-

dukcji rolnej, 

b) bazy mechanizacji rolnictwa, 

c) budynki gos”odarcze i garawowe, 
d) budynki inwentarskie przeznaczone do 

chowu i hodowli zwierząt do wyso—o`ci 120 DJP 
z zastrzeweniem ust. 5, 

e) chJodnie s”owywcze, 
f) szklarnie; 

2) uzu”eJnia–ące:  
a) dziaJalno`ć usJugowo-handlowa związana  

z gos”odar—ą rolną. 

2. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów RU 
ustala się nastę”u–ące ogólne ws—auni—i i zasady 
zagos”odarowania terenu, chyba we w ustale-

niach szczególnych ”ostanowiono inacze–: 
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1) ws—auni— zabudowy ｦ max. 30% po-

wierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ętego inwestyc–ą;  
2) ws—auni— ”owierzchni biologicznie czynne– 

ｦ min. 30% ”owierzchni dziaJ—i lub terenu ob–ę-
tego inwestyc–ą;  

3) linie zabudowy - wedJug § 6 ust. 2;  
4) ustala się obowiąze— za”ewnienia mie–sc 

”osto–owych w granicach nieruchomo`ci zgodnie 
z § 13. 

3. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów RU 
ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni—i 
—sztaJtowania zabudowy, chyba we w ustaleniach 
szczególnych ”ostanowiono inacze–: 

1) ma—symalna wyso—o`ć: 12,0 m nad ”ozio-

mem terenu; do”uszcza się ”rze—roczenie o—re-

`lone– ”owywe– wyso—o`ci ”rzez budowle rolnicze; 
2) szero—o`ć elewac–i frontowe–: nie ustala się; 
3) geometria dachu: dachy o —ącie nachylenia 

gJównych ”oJaci 20-45o, dwu lub wielospadowe, 

z do”uszczeniem naczóJ—ów oraz lu—arn lub o—ien 
”oJaciowych;  

4. Dla wyznaczonych w ”lanie terenów RU 
obowiązu–ą nastę”u–ące zasady: 

1) ochrony i —sztaJtowania Jadu ”rzestrzenne-

go - wedJug § 6;  
2) ochrony `rodowis—a i ”rzyrody - wedJug § 7 

i 8;  

3) ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-

—ów ｦ wedJug § 9 ust. 4;  

4) zasady i warunki scalania i ”odziaJu nieru-

chomo`ci - wedJug § 11;  
5) obsJugi w za—resie —omuni—ac–i - wedJug  

§ 12 i 14; do”uszcza się obsJugę terenów RU  
z dróg trans”ortu rolnego i le`nego KDR; 

6) obsJugi w za—resie infrastru—tury technicz-

nej - wedJug § 15;  
7) zagospodarowania w zakresie bezpieczeL-

stwa ludno`ci i ochrony mienia ｦ wedJug § 16  
i § 17;  

8) stawka renty planistycznej ｦ wedJug § 22 
ust. 1 pkt 1;  

9) szczególne warun—i zagos”odarowania - 

wedJug § 21 oraz zgodnie z za”isami § 31 ust. 5. 

5. Dla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1) RU.1, RU.2 - do”uszcza się lo—alizac–ę za-

budowy miesz—aniowe– na ”otrzeby wJa`ciciela  
i miesz—aL ”racowniczych; 

2) RU.3 - ustala się wiel—o`ć ma—symalne– ob-

sady zwierzęce– na 60DJP; zabrania się lo—alizac–i 
zabudowy mieszkaniowej. 

 

RozdziaJ ń3 

Tereny infrastruktury technicznej 

§ 32.1. Wyznacza się tereny budowli i urzą-
dzeL związanych z od”rowadzaniem `cieków, 

oznaczone na rysunku planu symbolem K i kolej-

nym numerem od ń÷4, dla —tórych ustala się 
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu: 

1) nakaz zapewnienia odpowiednich warun-

—ów sanitarnych, bez”ieczeLstwa ”owarowego 
oraz ochrony `rodowis—a; 

2) na—az za”ewnienia dostę”u do drogi ”u-

blicznej; 

3) teren wolny od zabudowy nalewy zagos”o-

darować zielenią. 
2. Wyznacza się tereny budowli i urządzeL za-

o”atrzenia w wodę, oznaczone na rysunku planu 

symbolem W, dla —tórych ustala się nastę”u–ące 
zasady zagospodarowania terenu: 

1) obowiązu–e na—az za”ewnienia dostępu do 

drogi publicznej; 

2) teren wolny od zabudowy nalewy zagos”o-

darować zielenią. 
3. Wyznacza się tereny budowli i urządzeL za-

o”atrzenia w energię elektryczną, oznaczone na 

rysunku planu symbolem E, dla —tórych ustala się 
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu: 

1) utrzymu–e się istnie–ące stac–e transformato-

rowe; do”uszcza się ich ”rzebudowę na stac–e 
—ontenerowe lub nasJu”owe; 

2) do”uszcza się lo—alizac–ę stac–i transforma-

torowych SN/NN i innych obie—tów i urządzeL 
elektroenergetycznych na terenach przeznaczo-

nych dla innych funkcji (drogi, tereny mieszka-

niowe, usJugi, tereny ”rodu—cy–ne i in.) ”rzy za-

chowaniu wJa`ciwych warun—ów technicznych  
i wymogów ”rze”isów odrębnych; 

3) do”uszcza się lo—alizac–ę nowych stac–i 
transformatorowych na terenie do —tórego inwe-

stor ma tytuJ ”rawny –eweli wyni—a to z –ego in-

dywidualnych potrzeb. 

 

RozdziaJ ń4 

Tereny komunikacji 

§ 33.1. Wyznacza się tereny dróg i ulic ”u-

blicznych, oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami: 

1) KDZ- droga i ulica w ciągu drogi ”owiato-

wej klasy zbiorcze–; szero—o`ć w liniach rozgrani-

cza–ących: 20,0 metrów; 
2) KDL - droga w ciągu drogi Starostrzelec—ie– 

—lasy lo—alne–; szero—o`ć w liniach rozgranicza–ą-
cych: 20,0 metrów; 

3) KDD - drogi i ulice w ciągu dróg gminnych 
—lasy do–azdowe–; szero—o`ć w liniach rozgrani-

cza–ących: 10 metrów; 
4) KPJ - ciągi ”ieszo-–ezdne; szero—o`ć w li-

niach rozgranicza–ących: min. 6 metrów. 

2. Wyznacza się rezerwę terenu ”od obwodni-

cę w ciągu drogi krajowej nr 4Ń —lasy gJówne– 
przyspieszonej KDGP o szero—o`ci w liniach roz-

granicza–ących: 50,0 m. Na obszarze ob–ętym 
rezerwą obowiązu–ą za”isy § 21 ust. 6. 
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3. Ustala się nastę”u–ące ogólne zasady mo-

dernizac–i, rozbudowy i budowy dróg i ulic ”u-

blicznych wyszczególnionych w ust. 1:  

1) w odniesieniu do drogi i ulicy w ciągu drogi 
”owiatowe– KDź oraz istnie–ących dróg gminnych 
KDD do”uszcza się utrzymanie obecnych szero-

—o`ci w liniach rozgranicza–ących; docelowo nale-

wy dąwyć do uzys—ania ”eJnych ”arametrów tech-

nicznych zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
odrębnymi; 

2) do”uszcza się ”rzebudowę istnie–ących dróg 
gminnych, —tóre nie s”eJnia–ą wymogów o—re`lo-

nych w ust. 1. W miarę mowliwo`ci terenowych 
nalewy dąwyć do ich dostosowania (szczególnie  
w za—resie szero—o`ci ”asa drogowego) do wy-

mogów ”rze”isów odrębnych; 
3) przy projektowaniu i realizac–i ulic i dróg 

”ublicznych oraz dróg wewnętrznych nalewy 
uwzględnić —onieczno`ć ich dostosowania do 
—orzystania ”rzez osoby nie”eJnos”rawne, w szcze-

gólno`ci ”orusza–ące się na wóz—ach inwalidz—ich; 
4) wszyst—ie ulice, drogi oraz tereny związane 

z —omuni—ac–ą nalewy docelowo wy”osawyć  
w system kanalizacji deszczowej; 

5) lo—alizowanie w ”asie drogowym urządzeL  
i obie—tów nie związanych z gos”odar—ą drogową 
lub potrzebami ruchu, w tym sieci infrastruktury 

techniczne–, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
6) do”uszcza się ”rzebudowę i remonty dróg 

w istnie–ących granicach wJasno`ci, zgodnie  
z warunkami technicznymi; 

7) elementy przekroju poprzecznego oraz sze-

ro—o`ć ”asa –ezdni ｦ zgodnie z warunkami tech-

nicznymi; 

8) do”uszcza się lo—alizac–ę ”rzystan—ów au-

tobusowych wraz z towarzyszącymi urządzeniami 
i obie—tami usJugowymi; obie—ty te winny odzna-

czać się estetyczną formą, dostosowaną do `ro-

dowiska architektonicznego; 

9) wzdJuw dróg nalewy w”rowadzać zieleL  
w formie sz”alerów drzew lub zieleni nis—ie–; 

10) do”uszcza się organizowanie stanowis— 
”osto–owych dla samochodów osobowych. 

4. Ustala się nastę”u–ące szczególne zasady 
—sztaJtowania i zagos”odarowania: 

1) KPJ - do”uszcza się organizac–ę ”rzestrzeni 
zarówno ”oprzez wydzielenie jezdni, jak i bez jej 

wydzielenia; nawierzchnie ciągów nalewy utwar-

dzić; 
2) KDD. 8 - do”uszcza się ”rzesunięcie orien-

tacy–ne– linii rozgranicza–ące– wyznacza–ące– teren 
drogi na odcin—u ”rzebiega–ącym wąwozem, –eweli 
będzie to związane z —onieczno`cią ”rzebudowy  
i zabezpieczenia skarp. 

 

§ 34.1. Wyznacza się tereny dróg wewnętrz-
nych, oznaczonych na rysunku planu symbolem 

KDW, dla —tórych ustala się nastę”u–ące zasady 
zagospodarowania terenu:  

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących min. 
5,0 m; 

2) do”uszcza się urządzenie drogi w formie 
ciągu ”ieszo-jezdnego bez wydzielania jezdni; 

3) do”uszcza się w”rowadzenie ograniczonego 

ruchu samochodowego o charakterze dojazdo-

wym; 

4) dla istnie–ących dróg wewnętrznych, —tó-
rych szero—o`ć –est mnie–sza niw 5 m obowiązu–e 
za—az budowy obie—tów trwale związanych  
z gruntem (ogrodzenia, obudowy `mietni—ów it”.) 
w wyznaczonym obustronnie pasie o szero—o`ci 
2,5 m od osi ciągu; 

5) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej. 

 

§ 35.1. Wyznacza się tereny dróg trans”ortu 
rolnego i le`nego, oznaczonych na rysunku planu 

symbolem KDR i —ole–nym numerem od 1÷22, 
dla —tórych ustala się nastę”u–ące zasady zago-

spodarowania terenu:  

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących min. 
3,5 m; 

2) do”uszcza się utwardzenie terenu, w tym 
wykonanie nawierzchni asfaltowej lub betonowej; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej jako ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ą-
cego. 

 

§ 36.1. Wyznacza się tereny ciągów ”ieszych 

o charakterze publicznym, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolem KP, dla —tórych ustala się 
nastę”u–ące zasady zagos”odarowania terenu: 

1) szero—o`ć w liniach rozgranicza–ących min. 

3,0 m;  

2) ciągi nalewy urządzić –a—o utwardzone, 
ogólnodostę”ne; 

3) do”uszcza się ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury techniczne– –a—o ”rzeznaczenia uzu”eJnia–ą-
cego. 

 

RozdziaJ ń5 

Tereny gruntów rolnych i le`nych oraz wód 

§ 37.1. Wyznacza się tereny gruntów rolnych, 
Jąk i ”astwisk, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem R i kolejnym numerem od ń÷35, dla któ-
rych ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: tereny niezabudowane upraw 

”olowych, u”raw ogrodniczych, sadów, Ją— i ”a-

stwisk; 

2) uzu”eJnia–ące: 
a) do”uszcza się budowę sz—larni wraz z nie-

zbędną zabudową towarzyszącą, 

b) do”uszcza się zalesienie gruntów o —lasie 
bonitacy–ne– V i VI oraz nieuwyt—ów, 

c) rowy melioracji podstawowych i szczegó-
Jowych, 
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d) dla wyznaczonych na rysunku planu obsza-

rów do”uszcza się lo—alizac–ę budowli rolniczych 
oraz budyn—ów inwentars—ich o wyso—o`ci obsady 
zwierzęce– ma—symalnie 60DJP, zgodnie z § 21 
ust. 3, 

e) do”uszcza się ”rzebudowę i budowę no-

wych utwardzonych dróg trans”ortu rolnego  
i le`nego KDR oraz prowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej, 

f) do”uszcza się lo—alizac–ę urządzeL i budowli 
związanych z infrastru—turą techniczną ”od wa-

run—iem, we nie będzie wymagana zgoda na zmia-

nę ”rzeznaczenia gruntów rolnych na cele nierol-

nicze, w rozumieniu przepisów odrębnych, 

g) zabrania się lo—alizac–i zabudowy miesz—a-

niowe–, w tym równiew budyn—ów miesz—alnych 
w zabudowie zagrodowej. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących remiz 
`ród”olnych, ”asów wiatrochronnych i zieleni 

”orasta–ące– brzegi cie—ów wodnych; do”uszcza 
się w”rowadzenie dodat—owych ”asów wiatro-

chronnych; 

2) na—azu–e się utrzymanie wód ”Jynących  
i sto–ących istnie–ących na terenach rolnych. 

 

§ 38.1. Wyznacza się tereny trwaJych uwyt-

ków zielonych, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem RZ i kolejnym numerem od ń÷28, dla któ-
rych ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) ”odstawowe: tereny trwaJych uwyt—ów zie-

lonych, Ją— i ”astwis—; 
2) uzu”eJnia–ące:  
a) zadrzewienia, 

b) wody sto–ące i ”Jynące, rowy melioracji 

”odstawowych i szczegóJowych, budowle i urzą-
dzenia hydrotechniczne, 

c) sieci infrastruktury technicznej oraz drogi 

trans”ortu rolnego i le`nego KDR. 
2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) ustala się za—az zabudowy, w tym związa-

ne– z ”rodu—c–ą rolną; 
2) do”uszcza się zalesienie gruntów o —lasie 

bonitacy–ne– V i VI oraz nieuwyt—ów; 
3) do”uszcza się ”rzebudowę i budowę no-

wych utwardzonych dróg trans”ortu rolnego  
i le`nego KDR oraz ”rowadzenie sieci infrastruk-

tury technicznej; 

4) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących remiz 
`ród”olnych, ”asów wiatrochronnych i zieleni 
”orasta–ące– brzegi cie—ów wodnych; 

5) na—azu–e się utrzymanie istnie–ących wód 
”Jynących i sto–ących. 

3. Dla wyszczególnionych ”oniwe– –ednoste— 
terenowych ustala się nastę”u–ące szczególne 
warunki zagospodarowania: 

1) Rź.11÷ Rź.15 - tereny ”odmo—Je, zadrze-

wione, na —tórych do”uszcza się:  
a) budowę utwardzonych ciągów ”ieszych,  

w tym związanych z realizac–ą `ciewe— dydak-

tycznych. 

 

§ 39.1. Wyznacza się tereny sadów i ogro-

dów, oznaczone na rysunku planu symbolem RO  

i kolejnym numerem od ń÷4, dla —tórych ustala 
się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe: tereny sadów i ogrodów; 
2) uzu”eJnia–ące:  
a) uprawy ogrodnicze oraz szklarnie, 

b) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów maJe– ar-

chitektury, altan, oczek wodnych itp., 

c) do”uszcza się, w minimalnym niezbędnym 
zakresie, prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej. 

 

§ 40.1. Wyznacza się tereny zieleni izolacyjnej 

oznaczone na rysunku planu symbolem ZI, dla 

—tórych ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny zieleni izolacyjnej wy-

so—ie– i nis—ie– w obrębie cmentarza; 

2) uzu”eJnia–ące:  
a) do”uszcza się lo—alizac–ę maJe– archite—tury, 

b) do”uszcza się w minimalnym niezbędnym 
zakresie prowadzenie sieci infrastruktury tech-

niczne– oraz dróg o chara—terze do–azdowym, 

c) do”uszcza się organizac–ę ”ublicznych 
mie–sc ”osto–owych za–mu–ących max. 50% ”o-

wierzchni terenu, 

d) do”uszcza się tymczasowe, w rozumieniu 
”rze”isów odrębnych, zagos”odarowanie związa-

ne z organizowaniem imprez kulturowych. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu:  

1) ustala się ws—auni— ”owierzchni biologicznie 
czynnej na min. 50% powierzchni terenu. 

 

§ 41.1. Wyznacza się tereny lasów i dolesieL, 

oznaczone na rysunku planu symbolem ZL i kolej-

nym numerem od ń÷ń5, dla —tórych ustala się 
nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 

1) ”odstawowe: tereny lasów i dolesieL; 
2) uzu”eJnia–ące: 
a) do”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów budow-

lanych i urządzeL związanych z gos”odar—ą le`ną, 

b) dopuszcza się w”rowadzenie `ciewe— s”ace-

rowych, rowerowych oraz lo—alizac–ę obie—tów 
maJe– archite—tury ”od warun—iem, we nie będą 
wymagane zgody na zmianę ”rzeznaczenia grun-

tów le`nych na cele niele`ne, 

c) do”uszcza się, w minimalnym za—resie, 
prowadzenie sieci infrastruktury technicznej, pod 

warun—iem, we nie będą wymagane zgody na 
zmianę ”rzeznaczenia gruntów le`nych na cele 
niele`ne. 



Dzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa O”ols—iego Nr 154 ｦ 9944 ｦ Poz. 1832 

 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) zasady gospodarowania lasami, w tym la-

sami ochronnymi, zgodnie z planem urządzenia 
lasu; 

2) dolesienia i zalesienia nalewy ”rowadzić 
zgodnie z ro`linno`cią ”otenc–alną, ”rzy zacho-

waniu odlegJo`ci min. 8,0 m od granic nierucho-

mo`ci ws—azane– do zalesienia; 

3) na—azu–e się ochronę obszarów uródlis— 
Jordanu przed zanieczyszczeniem. 

 

§ 42.1. Wyznacza się tereny cmentarza, 

oznaczone na rysunku planu symbolem ZC, dla 

—tórych ustala się nastę”u–ące ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: tereny cmentarza, w tym: po-

la grzebalne, —olumbaria, —a”lica, obie—ty maJe– 
architektury; 

2) uzu”eJnia–ące: 
a) do”uszcza się w minimalnym, niezbędnym 

zakresie prowadzenie sieci infrastruktury tech-

nicznej, 

b) do”uszcza się tymczasowe, w rozumieniu 
”rze”isów odrębnych, zagos”odarowanie związa-

ne z organizowaniem imprez sakralno - kulturo-

wych, 

c) dopuszcza się budowę utwardzonych cią-
gów ”ieszych, 

d) do”uszcza się budowę budyn—u gos”o-

darczego na ”otrzeby obsJugi cmentarza. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) —om”ozyc–a zieleni, maJe– archite—tury i na-

wierzchni winna być dostosowana do charakteru 

miejsca; 

2) teren nie wykorzystany pod lokalizacje kwa-

ter nagrob—ów, —a”licy oraz do–`ć i do–azdów 
nalewy zagos”odarować zielenią; 

3) tereny cmentarza stanowią ”rzestrzenie ”u-

bliczne, dla —tórych obowiązu–ą za”isy § 21 ust. 4; 

4) odpady pochodzące z ”ielęgnac–i mogiJ na-

lewy gromadzić w ”rzeznaczonych do tego celu 
—ontenerach, ”rzy ”referowaniu dziaJaL zmierza-

–ących do segregac–i od”adów oraz wywozić na 
wysypisko zgodnie z gminnym programem go-

spodarki odpadami. 

3. Ustala się nastę”u–ące ”arametry i ws—auni-

—i —sztaJtowania zabudowy: 
1) wyso—o`ć: budyn—u —a”licy ma—symalnie 

15,0 m; budynku gospodarczego maksymalnie 

6,5 m; 

2) szero—o`ć elewac–i frontowe– - nie ustala 

się; 
3) geometria dachu: dla budynku kaplicy 

—sztaJtowana indywidualnie; dla budynku gospo-

darczego ustala się dach dwu lub czteros”adowy 
o —ącie nachylenia ”oJaci 30-45o. 

 

§ 43.1. Wyznacza się tereny `ródlądowych 
wód ”owierzchniowych, oznaczone na rysunku 

planu symbolem WS i kolejnym numerem od 

ń÷ń9, dla —tórych ustala się nastę”u–ące ”rze-

znaczenie: 

1) ”odstawowe: tereny `ródlądowych wód 
”owierzchniowych ”Jynących i sto–ących, w tym 
rowów meliorac–i ”odstawowych i szczegóJo-

wych; 

2) uzu”eJnia–ące: 
a) budowle i urządzenia hydrotechniczne zwią-

zane z gos”odar—ą wodną, 
b) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i urządzeL 

sportowo-re—reacy–nych oraz obie—ty maJe– archi-

tektury, 

c) do”uszcza się lo—alizac–ę budowli i urządzeL 
na potrzeby prowadzonej gospodarki rybackiej. 

2. Ustala się nastę”u–ące zasady zagos”oda-

rowania terenu: 

1) zabrania się grodzenia nieruchomo`ci ”rzy-

legJych do ”owierzchniowych wód ”ublicznych  
w odlegJo`ci mnie–sze– niw 1,5 m od linii brzegu,  

a ta—we za—azywania lub uniemowliwiania ”rze-

chodzenia przez ten obszar. 

 

DźIAI IV 

PRźEPISŹ KOKCOWE 

§ 44. Sprawy nieuregulowane w niniejszej 

uchwale rozstrzyga się na ”odstawie ”rze”isów 
odrębnych.  

 

§ 45. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Burmi-

strzowi Ujazdu. 

 

§ 46. UchwaJa ”odlega ogJoszeniu w Dzienni-

—u Urzędowym Wo–ewództwa O”ols—iego oraz  

w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ujazd. 

 

§ 47. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od daty –e– ogJoszenia w Dzienniku Urzę-
dowym Wo–ewództwa O”ols—iego. 

 

 Przewodniczący 
Rady Miejskiej  

Jan KaJuwny 
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źaJączni— nr 2 

do uchwaJy nr LIV/292/2010 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie 

z dnia 28 ”audzierni—a 2010 r. 
 

Rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 
zgJoszonych do ”rojektu ”lanu miejscowego 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. 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, z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, 

poz. 996, Nr 155, poz. 1043), Rada Miejska  

w U–eudzie stwierdza, co nastę”u–e:  
 

1. Zgodnie z procedurą formalno-”rawną o—re-

`loną w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospo-

darowaniu przestrzennym, projekt miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego terenu  

w granicach administracyjnych wsi Stary Ujazd 

zostaJ wyJowony do ”ublicznego wglądu w dniach 

od 28 kwietnia do 28 maja 2010 r. z mowliwo`cią 
s—Jadania uwag w terminie do dnia 14 czerwca 
2010 r. Dys—us–a ”ubliczna nad rozwiązaniami 
”rzy–ętymi w ”ro–e—cie ”lanu zostaJa ”rze”rowa-

dzona w dniu 25 maja 2010 r. w budyn—u Sz—oJy 
Podstawowej w Starym Ujeudzie. 

2. źgodnie z informac–ą ”rze—azaną ”rzez 
Burmistrza U–azdu, w wyni—u wyJowenia ”ro–e—tu 
”lanu do ”ublicznego wglądu oraz w wyznaczo-

nym terminie ”o wyJoweniu, do ”ro–e—tu ”lanu 
w”JynęJo siedem uwag. 

3. Burmistrz Ujazdu po dokonaniu analizy sta-

nu faktycznego i prawnego, w dniu 22 czerwca 

2010 r. do—onaJ rozstrzygnięcia uwzględnia–ąc  
w caJo`ci trzy uwagi, —ole–ne trzy uwzględnia–ąc 
w czę`ci, a –edną odrzuca–ąc w caJo`ci. Uwagi 
nieuwzględnione w caJo`ci lub w czę`ci zostaJy 
skierowane do rozpatrzenia przez Radę Mie–s—ą. 

4. Po za”oznaniu się z rozstrzygnięciem Bur-

mistrza i rozpatrzeniu sprawy Rada Miejska  

w U–eudzie ”ostanawia: 
1) Odrzucić uwagę zJowoną ”rzez Pana MichaJa 

Ka”ica, dotyczącą wy—re`lenia z wy—azu obiek-

tów ob–ętych ochroną —onserwators—ą budynku 

”rzy ul. Czterdziestolecia 1 ze względu na –ego 
zJy stan techniczny. Uwagę odrzuca się ze 
względu na —onieczno`ć stosowania ”rze”isów 
art. 19 ustawy o ochronie zabyt—ów i o”iece nad 
zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568 ze 

zm.) stwierdza–ącego obowiąze— uwzględniania  
w m”z” wszyst—ich zabyt—ów u–ętych w gminne– 
ewidenc–i zabyt—ów oraz w”rowadzania ustaleL 

zawartych w Programie opieki nad zabytkami. 

Przedmiotowy budynek mieszkalny wpisany jest 

do ewidenc–i zabyt—ów ”rowadzone– ”rzez Gminę 
Ujazd, zatem z mocy ustawy musi zostać ob–ęty 
ochroną ”o”rzez ustalenia ”lanu mie–scowego. 

2) Odrzucić uwagę zJowoną ”rzez Pana Marci-

na Jo—iel, w czę`ci nieuwzględnione– ”rzez Bur-

mistrza U–azdu, dotyczące– wnios—owanego ”rze-

znaczenia caJe– dziaJ—i dz. nr ewid. 3 ark. 3 pod 

zabudowę zagrodową, –a—o niezgodną z ”olity—ą 
”rzestrzenną gminy zawartą w Studium uwarun-

—owaL i —ierun—ów zagos”odarowania ”rze-

strzennego gminy Ujazd. 

3) Odrzucić uwagę zJowoną ”rzez PaLstwa Ma-

rię i Piotra Glagla, w czę`ci nieuwzględnione– 
przez Burmistrza U–azdu, dotyczące– wnios—owa-

nego ”rzeznaczenia czę`ci dz. nr ewid. 216/3 ”od 
zabudowę miesz—aniową, ze względu na bra— 
zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd. 

4) Odrzucić uwagę zJowoną ”rzez Pana Piotra 

KoJodzie–, w czę`ci nieuwzględnione– ”rzez Bur-

mistrza U–azdu, dotyczące– wnios—owanego prze-

znaczenia dz. nr ewid. 268/3 ”od zabudowę 
miesz—aniową –ednorodzinną, ze względu na bra— 
zgodno`ci ze Studium uwarun—owaL i —ierun—ów 
zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd. 

5. Wy—az uwag wraz z rozstrzygnięciem Bur-

mistrza zosta–e zaJączony do do—umentac–i for-

malnoprawnej planu. 

 

 

źaJączni— nr 3 

do uchwaJy nr LIV/292/2010 

Rady Mie–s—ie– w U–eudzie 

z dnia 28 ”audzierni—a 2010 r. 
 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie 

z przepisami o finansach publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia  

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-

waniu przestrzennym (Dz. U. 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, z 2010 r. 

Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 

675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871,  

Nr 149, ”oz. 996, Nr 155, ”oz. 1043), w związ-

ku z art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (t.–. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm: z 2002 r.  

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 

984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; 
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z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;  

z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 

1203; 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 48, poz. 327, 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 2010r. Nr 28, 

poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 

675) oraz art. 216 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. 

Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 

835), Rada Mie–s—a w U–eudzie rozstrzyga, co 
nastę”u–e:  

 

1. Przy–mu–e się do realizac–i nastę”u–ące in-

westycje z zakresu infrastruktury technicznej oraz 

rozbudowy u—Jadu —omuni—acy–nego, nalewące do 
zadaL wJasnych gminy, za”isane w projekcie 

miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego terenu w granicach administracyjnych 

wsi Stary Ujazd: 

1) budowa gminnych dróg ”ublicznych o cha-

rakterze dojazdowym i lokalnym, w tym drogi 

Starostrzelec—ie–, a ta—we ciągów ”ieszo-jezdnych. 

źa—Jadany termin realizacji: lata 2011 ｦ 2020; 

2) rozbudowa wodociągu —omunalnego oraz 
systemu kanalizacji sanitarnej we wsi Stary 

U–azd, za”ewnia–ącą obsJugę ”ro–e—towanych 
terenów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne– 
MN. źa—Jadany termin realizac–i: lata 2011ｦ2020. 

2. Przewidywany —oszt wy—u”u nieruchomo`ci 
”od budowę dróg oraz budowy infrastru—tury 
techniczne–, zgodnie z zaJoweniami Prognozy 
s—ut—ów finansowych uchwalenia ”lanu mie–sco-

wego, wynosi o—oJo 4 948 900 zJ. 
3. Ustala się nastę”u–ące uródJa finansowania 

zadaL gminnych w za—resie wymienionym w ni-

nie–szym rozstrzygnięciu, zgodnie z ”rze”isami  
o finansach publicznych: 

1) `rod—i wJasne ｦ w oparciu o wieloletni plan 

inwestycyjny Gminy Ujazd; w kolejnych latach po 

uchwaleniu planu, stosownie do potrzeb i mowli-
wo`ci, w budwecie ”rzeznaczane będą `rod—i na 
realizac–ę zadaL gminnych w za—resie dróg i infra-

stru—tury techniczne–, z uwzględnieniem docho-

dów z ”odat—u od wzrostu warto`ci nieruchomo-

`ci, ”odat—ów i o”Jat adiacenc—ich; 
2) ws”óJfinansowanie `rod—ami zewnętrznymi, 

m.in. ”o”rzez dotac–e, ”owycz—i ”referency–ne, 
—redyty, fundusze Unii Euro”e–s—ie–, inne `rod—i 
zewnętrzne, 

3) udziaJ inwestorów w finansowaniu w ra-

mach ”orozumieL o chara—terze cywilno”rawnym 
lub w formie partnerstwa publiczno - prywatnego. 

4. Realizac–a zadaL odbywać się będzie w try-

bie zamówieL ”ublicznych. 
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 z dnia 4 listopada 2010 r. 

  
  

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (–.t.  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz 

art. 28 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), stwierdzam 

niewawno`ć uchwaJy Nr XXXIł22ńł2ŃńŃ Rady 
Gminy Lubrza z dnia 3Ń wrze`nia 2010 r.  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec. 

 

Uzasadnienie 

 

Na ses–i, w dniu 30 wrze`nia 2010 r. Rada Gmi-

ny Lubrza, dziaJa–ąc na ”odstawie art. 18 ust. 2  

pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.) oraz 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. 

717 ze zm.) ”od–ęJa uchwaJę Nr XXXI/221/2010 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zago-

s”odarowania ”rzestrzennego dla terenów zabu-

dowy mieszkaniowej we wsi Skrzypiec.  

 

W dniu 8 ”audzierni—a 2010 r. Wó–t Gminy 
Lubrza ”rzedstawiJ Wo–ewodzie O”ols—iemu ww. 
uchwaJę wraz z zaJączni—ami oraz do—umentac–ą 
”rac ”lanistycznych w celu oceny ich zgodno`ci  
z przepisami prawnymi.  

 


