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UCHWADA NR XXXIX/264/2010

 RADY MIEJSKIEJ W PIASKACH

	z	dnia	9	marca	2010	r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Piaski

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	5,	 art.	40	ust.	
1	 ustawy	 z	 dnia	 8	 marca	 1990	 r.	 o	 samorządzie	
gminnym	(Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	poz.	1591,	z	
pópniejszymi	zmianami),	art.	14	ust.	8,	art.	20	ust.	
1,	art.	27	i	art.	29	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	
r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	
(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópniejszymi	zmianami)	
oraz	uchwaEy	Nr	XXIII/153/2008	Rady	Miejskiej	w	
Piaskach	z	dnia	30	grudnia	2008	r.,	po	stwierdze-
niu	zgodno[ci	projektu	zmiany	planu,	wymienionej	
w	 §	 1	 niniejszej	 uchwaEy	 z	 ustaleniami	 studium	
uwarunkowaG	i	kierunków	zagospodarowania	prze-
strzennego	gminy	Piaski,	Rada	Miejska	uchwala	co	
następuje:

§1.	Uchwala	się	zmianę	miejscowego	planu	zago-
spodarowania	przestrzennego	gminy	Piaski,	uchwa-
lonego	uchwaEą	Nr	XXXVI/221/2001	Rady	Miejskiej	
w	Piaskach	z	dnia	28	grudnia	2001	r.	(Dz.	U.	Woj.	
Lub.	Nr	15,	poz.	441	z	dnia	06.03.2002	r.)	z	póp-
niejszymi	zmianami.

§2.	1.	Zmianę	planu	stanowią:
1)	Ustalenia	będące	tre[cią	niniejszej	uchwaEy;
2)	Rysunki	wykonane	na	mapach	w	skali	1:1000,	

stanowiące	zaEączniki	Nr	1-	17	do	niniejszej	uchwa-
Ey.

2.	 ZaEączniki	 graficzne,	 przedstawiające	 tereny	
planistyczne	objęte	zmianą	planu	i	ustalenia	teksto-
we	stanowią	integralną	caEo[ć.

3.	Rozstrzygnięcie	o	sposobie	rozpatrzenia	uwag	
wniesionych	do	wyEoronego	do	publicznego	wglądu	
projektu	 zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 gminy	 Piaski	 ｠	 stanowi	 za-
Eącznik	Nr	18	do	niniejszej	uchwaEy.

4.	Rozstrzygnięcie	o	sposobie	realizacji	zapisanych	
w	zmianie	planu,	inwestycji	z	zakresu	infrastruktury	
technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy	
oraz	zasadach	ich	finansowania,	zgodnie	z	przepisa-
mi	o	finansach	publicznych	｠	stanowi	zaEącznik	Nr	
19	do	niniejszej	uchwaEy.

§3.	 Ilekroć	 w	 dalszych	 przepisach	 niniejszej	
uchwaEy	będzie	mowa	o:

1)	 planie	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	miejscowy	
plan	zagospodarowania	przestrzennego	gminy	Piaski	
zatwierdzony	 uchwaEą	 Nr	 XXXVI/221/2001	 Rady	

Miejskiej	w	Piaskach	z	dnia	28	grudnia	2001	r.	(Dz.	
U.	Woj.	Lub.	Nr	15,	poz.	441	z	dnia	06.03.2002	r.)	
z	pópniejszymi	zmianami;

2)	 zmianie	 planu	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
ustalenia,	o	których	mowa	w	§	2	ust.	1	niniejszej	
uchwaEy;

3)	zaEączniku	graficznym	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 odpowiedni	 dla	 terenu	 planistycznego	 rysu-
nek,	o	którym	mowa	w	§	2	ust.	1	pkt	2	niniejszej	
uchwaEy;

4)	 terenie	planistycznym	｠	nalery	przez	 to	 rozu-
mieć	teren	lub	tereny,	objęte	granicami	opracowa-
nia	 zmiany	 planu,	 wyznaczone	 na	 zaEączniku	 gra-
ficznym	 liniami	 rozgraniczającymi,	 o	 okre[lonym,	
ustaleniami	niniejszej	uchwaEy,	przeznaczeniu	 i	 za-
sadach	zagospodarowania;

5)	 przeznaczeniu	 podstawowym	 ｠	 nalery	 przez	
to	rozumieć	przeznaczenie,	okre[lone	w	ustaleniach	
szczegóEowych	zmiany	planu	i	oznaczone	symbolem	
literowym,	które	winno	przewarać	na	obszarze	wy-
znaczonym	liniami	rozgraniczającymi;	w	przypadku	
oznaczenia	 terenu	 symbolami	 literowymi	 przezna-
czenie	podstawowe	okre[la	się	jako	wielofunkcyjne,	
zgodnie	z	pkt	6;

6)	przeznaczeniu	wielofunkcyjnym	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 równowarno[ć	 okre[lonych	 rodzajów	
przeznaczenia	 podstawowego	 terenów	 planistycz-
nych,	 oznaczonego	 jako	 kilka	 symboli	 literowych,	
przedzielonych	 przecinkami,	 które	 mogą	 istnieć	
Eącznie	 lub	 samodzielnie,	 z	 zastrzereniem	 ustaleG	
szczegóEowych	zmiany	planu;

7)	 przeznaczeniu	 zamiennym	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	 przeznaczenie	 okre[lone	 w	 ustaleniach	
szczegóEowych	 dotyczących	 terenu	 planistyczne-
go,	 które	 zastępuje	 przeznaczenie	 podstawowe,	 o	
zblironych	 dla	 przeznaczenia	 podstawowego	 wa-
runkach	lokalizacyjnych	i	speEniające	wymogi	prze-
pisów	szczególnych;

8)	przeznaczeniu	dopuszczalnym	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	przeznaczenie	inne	nir	podstawowe,	które	
uzupeEnia	przeznaczenie	podstawowe,	okre[lone	w	
ustaleniach	 szczegóEowych,	 dotyczących	 terenów	
planistycznych;
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9)	usEugach	komercyjnych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 tereny	 przeznaczone	 zmianą	 planu	 na	 usEugi	
handlu,	gastronomii,	turystyczne,	rórne	profile	usEug	
bytowych	 i	 rzemiosEa,	 usEugi	 finansowe,	 projekto-
we,	geodezyjne,	doradcze	i	inne	formy	dziaEalno[ci	
gospodarczej	 związane	 z	 zaspokajaniem	 staEych	
potrzeb	bytowych	i	socjalnych	ludno[ci;	stosownie	
do	 ustaleG	 szczegóEowych	 zmiany	 planu	 do	 usEug	
komercyjnych	 nalerą	 równier	 usEugi	 zaliczane	 do	
przedsięwzięć	mogących	znacząco	oddziaEywać	na	
[rodowisko	dla	których	sporządzenie	raportu	o	od-
dziaEywaniu	na	[rodowisko	nie	jest	obowiązkowe	a	
przeprowadzona	procedura	oceny	oddziaEywania	na	
[rodowisko	wykazaEa	brak	niekorzystnego	wpEywu;

10)	usEugach	publicznych	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 tereny	 wyznaczone	 na	 lokalizację	 obiektów	
uryteczno[ci	 publicznej,	 przeznaczonych	 zmianą	
planu	na	usEugi	kultury,	ksztaEcenia,	sportu	i	rekre-
acji,	organizacji	 i	stowarzyszeG,	porządku	i	bezpie-
czeGstwa	oraz	inne	oczywiste	cele	publiczne	okre-
[lone	w	przepisach	szczególnych;

11)	drodze	publicznej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	
drogę,	 zaliczoną	 na	 podstawie	 ustawy	 o	 drogach	
publicznych	 do	 jednej	 z	 kategorii	 dróg	 (krajowej,	
wojewódzkiej,	powiatowej	lub	gminnej),	wydzieloną	
liniami	rozgraniczającymi;

12)	dostępie	do	drogi	publicznej	｠	nalery	przez	to	
rozumieć	 bezpo[redni	 dostęp	 do	 tej	 drogi	 poprzez	
zjazd	albo	dostęp	do	niej	przez	drogę	wewnętrzną	
lub	 przez	 ustanowienie	 odpowiedniej	 sEurebno[ci	
drogowej;

13)	drodze	wewnętrznej	-	nalery	przez	to	rozumieć	
drogę	oznaczoną	zmianą	planu	symbolem	KDW,	nie	
zaliczoną	do	kategorii	dróg	publicznych,	stanowiącą	
teren	komunikacji	samochodowej	z	dopuszczeniem	
komunikacji	pieszej	lub	oznaczoną	symbolem	KDX,	
sEurącą	komunikacji	pieszej	z	dopuszczeniem	komu-
nikacji	samochodowej	(ciąg	pieszo-jezdny);

14)	obsEudze	komunikacji	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	elementy	zagospodarowania	terenu	planistycz-
nego,	 sEurące	 obsEudze	 komunikacji	 (place,	 drogi	
wewnętrzne,	 parkingi),	 z	 wykluczeniem	 obiektów	
kubaturowych,	stacji	paliw	i	napraw	pojazdów	me-
chanicznych;

15)	 zabudowie	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 ｠	
nalery	przez	to	rozumieć	jeden	budynek	mieszkalny	
jednorodzinny	lub	zespóE	takich	budynków,	wraz	z	
budynkami	gararowymi	i	gospodarczymi,	stosownie	
do	ustaleG	szczegóEowych	zmiany	planu;

16)	zabudowie	blipniaczej	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	dwa	budynki	o	 tej	 samej	 funkcji,	 sytuowane	
[cianą	 zewnętrzną	 przy	 granicy	 dziaEek	 budowla-
nych,	zgodnie	z	przepisami	szczególnymi;

17)	zabudowie	zagrodowej	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	siedlisko	rolne	w	rodzinnym	gospodarstwie	
rolnym,	hodowlanym	(do	40	DJP)	lub	ogrodniczym	
o	powierzchni	gruntów	powyrej	1,0	ha,	w	którym	
mogą	 być	 sytuowane	 w	 szczególno[ci	 budynki	
mieszkalne,	budynki	gospodarcze	 lub	 inwentarskie	
oraz	inne	stosownie	do	ustaleG	zmiany	planu;

18)	zabudowie	letniskowej	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	budynek	rekreacji	indywidualnej	przeznaczony	
do	okresowego	wypoczynku	 lub	zespóE	 takich	bu-
dynków,	wraz	z	budynkami	gararowymi,	gospodar-
czymi,	stosownie	do	ustaleG	zmiany	planu;

19)	budynku	gospodarczym	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	budynek	przeznaczony	do	niezawodowego	
wykonywania	 prac	 warsztatowych	 oraz	 do	 prze-
chowywania	materiaEów,	narzędzi,	sprzętu	i	pEodów	
rolnych	sEurących	mieszkaGcom	budynku	mieszkal-
nego,	budynku	zamieszkania	zbiorowego,	budynku	
rekreacji	indywidualnej,	a	takre	ich	otoczenia,	a	w	
zabudowie	 zagrodowej	 przeznaczony	 równier	 do	
przechowywania	[rodków	produkcji	rolnej	i	sprzętu	
oraz	pEodów	rolnych;

20)	 kondygnacji	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	 po-
ziomą	 nadziemną	 lub	 podziemną	 czę[ć	 budynku,	
zawartą	 pomiędzy	 powierzchnią	 posadzki	 na	 stro-
pie	lub	najwyrej	poEoronej	warstwy	podEogowej	na	
gruncie	 a	 powierzchnią	 posadzki	 na	 stropie	 bądp	
warstwy	 osEaniającej	 izolację	 cieplną	 stropu,	 znaj-
dującego	 się	 nad	 tą	 czę[cią	 budynku,	 przy	 czym	
za	 kondygnację	 uwara	 się	 takre	 poddasze	 z	 po-
mieszczeniami	przeznaczonymi	na	pobyt	ludzi	oraz	
poziomą	czę[ć	 budynku	 stanowiącą	przestrzeG	na	
urządzenia	techniczne,	mającą	[rednią	wysoko[ć	w	
[wietle	większą	nir	2,0	m;	za	kondygnację	nie	uzna-
je	się	nadbudówek	ponad	dachem	takich	jak	maszy-
nownia	 dpwigu,	 centrala	 wentylacyjna,	 klimatyza-
cyjna	lub	kotEownia;

21)	kondygnacji	nadziemnej	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	kardą	kondygnację	niebędącą	kondygnacją	
podziemną;

22)	kondygnacji	podziemnej	｠	nalery	przez	to	ro-
zumieć	kondygnację	zagEębioną	ze	wszystkich	stron	
budynku,	 co	 najmniej	 do	 poEowy	 jej	wysoko[ci	w	
[wietle	 ponirej	 poziomu	 przylegającego	 do	 niego	
terenu,	a	 takre	kardą	usytuowaną	pod	nią	kondy-
gnację;

23)	wysoko[ci	zabudowy	｠	nalery	przez	to	rozu-
mieć	 wysoko[ć	 mierzoną	 od	 poziomu	 terenu	 przy	
najnirej	 poEoronym	 wej[ciu	 do	 budynku	 lub	 jego	
czę[ci,	 znajdującym	 się	 na	 pierwszej	 kondygnacji	
nadziemnej	budynku,	bądp	do	najwyrej	poEoronego	
punktu	 stropodachu	 lub	 konstrukcji	 przekrycia	 bu-
dynku	znajdującego	się	bezpo[rednio	nad	pomiesz-
czeniami	przeznaczonymi	na	pobyt	ludzi;
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24)	geometrii	 dachu	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	
okre[lony	w	ustaleniach	szczegóEowych	zmiany	pla-
nu	 kąt	 nachylenia	 i	 ukEadu	 poEaci	 dachowych	 (nie	
dotyczy	 nachylenia	 poEaci	 dachów	 ganków,	 we-
rand,	lukarn	itp.);

25)	 dachach	wielospadowych	｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	dachy	wielopoEaciowe	o	dwu	-	i	większej	
liczbie	 poEaci	 dachowych;	 dopuszcza	 się	 elementy	
do[wietlenia	 dachu	 ｠	 lukarny,	 okna	 mansardowe,	
wole	oczy,	okna	poEaciowe	itp.;

26)	 froncie	 dziaEki	 ｠	 nalery	 przez	 to	 rozumieć	
czę[ć	dziaEki	 budowlanej,	 która	przylega	do	drogi,	
z	 której	 odbywa	 się	 gEówny	wjazd	 lub	wej[cie	 na	
dziaEkę;

27)	 linii	 rozgraniczającej	 teren	｠	nalery	przez	 to	
rozumieć	 linie	wydzielające	 tereny	o	 rórnym	prze-
znaczeniu	 lub	 rórnych	 zasadach	 zagospodarowa-
nia,	oznaczone	symbolem	literowym	lub	cyfrowym	
i	 literowym,	 wyznaczające	 granice	 ewentualnego	
podziaEu	geodezyjnego;	linie	rograniczające	｠	orien-
tacyjne	 mogą	 zostać	 u[ci[lone	 na	 podstawie	 pro-
jektów	technicznych	lub	podziaEów	geodezyjnych,	z	
zachowaniem	warunków	zmiany	planu	i	przepisów	
szczególnych;

28)	nieprzekraczalnej	linii	zabudowy	｠	nalery	przez	
to	 rozumieć	 najmniejszą,	 dopuszczalną	 odlegEo[ć	
elewacji	budynku,	stosownie	do	ustaleG	zmiany	pla-
nu,	od	krawędzi	jezdni	lub	linii	rozgraniczającej	drogi	
obsEugującej	teren,	na	którym	jest	planowane	jego	
usytuowanie	lub	innych	linii	ustalonych	zmianą	pla-
nu;	nie	dotyczy	obiektów	infrastruktury	technicznej,	
które	winny	być	sytuowane	z	zachowaniem	przepi-
sów	szczególnych;

29)	linii	wewnętrznego	podziaEu:
a)	orientacyjnej	｠	proponowany,	orientacyjny	po-

dziaE	 terenu	 planistycznego	 na	 dziaEki	 budowlane,	
do	u[ci[lenia	w	projektach	podziaEu	geodezyjnego,	z	
zachowaniem	warunków	zmiany	planu,

b)	wydzielone	ewidencyjnie	 lub	w	zmianie	planu	
czę[ci	 terenu	 planistycznego	 o	 rórnym	 sposobie	
urytkowania	(np.	rowy);

30)	adaptacji	｠	nalery	przez	 to	 rozumieć	zacho-
wanie	 istniejących	 budynków,	 z	 morliwo[cią	 ich	
remontów,	 przebudowy,	 rozbudowy	 i	 nadbudowy	
lub	 zmiany	 sposobu	 urytkowania,	 w	 zakresie	 nie	
naruszającym	 ustaleG	 zmiany	 planu;	 nie	 dotyczy	
przypadku	 odtworzenia	 (wymiany)	 obiektów	 bu-
dowlanych,	dla	których	obowiązują	zasady	 jak	dla	
realizacji	nowych	budynków;

31)	 wskapniku	 powierzchni	 terenu	 biologicznie	
czynnej	｠	nalery	przez	to	rozumieć	udziaE	procento-
wy	terenu	z	nawierzchnią	ziemną	urządzoną	w	spo-
sób	zapewniający	naturalną	wegetację,	a	takre	50	

%	powierzchni	tarasów	i	stropodachów	z	taką	na-
wierzchnią,	nie	mniej	jednak	nir	10	m²,	oraz	wodę	
powierzchniową	na	tym	terenie	do	powierzchni	te-
renu	planistycznego	(lub	dziaEki	budowlanej	w	gra-
nicach	terenu	planistycznego)	dziaEki,	stosownie	do	
ustaleG	szczegóEowych	zmiany	planu;

32)	 wskapniku	 powierzchni	 zabudowy	 ｠	 jest	 to	
udziaE	procentowy	sumy	powierzchni	zabudowy	(w	
znaczeniu	przepisu	szczególnego)	budynków,	które	
mogą	być	lokalizowane	w	granicach	wydzielonego	
terenu	 do	 powierzchni	 terenu	 planistycznego	 (lub	
dziaEki	 budowlanej	 w	 granicach	 terenu	 planistycz-
nego)	dziaEki,	stosownie	do	ustaleG	szczegóEowych	
zmiany	planu.	Do	powierzchni	zabudowy	nie	wlicza	
się	powierzchni	obiektów	budowlanych	ani	ich	czę-
[ci	nie	wystających	ponad	powierzchnię	terenu,	po-
wierzchni	obiektów	pomocniczych	(szklarnie,	szopy,	
altany)	oraz	elementów	zewnętrznych	jak:	schody,	
rampy,	daszki,	występy	dachowe,	a	takre	obiektów	
maEej	architektury	i	funkcjonujących	sezonowo;

33)	 przepisach	 szczególnych	 ｠	 nalery	 przez	 to	
rozumieć	przepisy	ustaw	wraz	z	aktami	wykonaw-
czymi;

34)	przepisach	ustawy	bez	podania	nazwy	｠	nale-
ry	przez	to	rozumieć	ustawę	z	dnia	27	marca	2003	
r.	o	planowaniu	i	zagospodarowaniu	przestrzennym	
(Dz.	U.	Nr	80,	poz.	717	z	pópniejszymi	zmianami).

ROZDZIAD I
USTALENIA OGÓLNE

§	4.	W	granicach	Czerniejowskiego	Obszaru	Chro-
nionego	Krajobrazu,	zwanego	dalej	Obszarem,	okre-
[lonych	na	 rysunku	planu	obowiązują	 następujące	
zasady	 gospodarowania,	 ustanowione	 Rozporzą-
dzeniem	Nr	40	Wojewody	Lubelskiego	z	dnia	17	lu-
tego	2006	r.	(Dz.	U.	Woj.	Lub.	Nr	65	poz.	1225	z	
31	marca	2006	r.):

1.	Obowiązuje	ochrona	czynna	ekosystemów	Ob-
szaru	realizowana	poprzez:

1)	zachowanie	oraz	poprawę	stosunków	wodnych	
poprzez	 ograniczanie	 nadmiernego	 odpEywu	 wód,	
gospodarowanie	 zasobami	 wodnymi	 w	 sposób	
uwzględniający	 potrzeby	 ekosystemów	wodnych	 i	
wodno-bEotnych,	 zachowanie	 naturalnego	 charak-
teru	 rzek,	 cieków	 wodnych,	 zbiorników	 wodnych	
i	 starorzeczy,	 ochronę	 funkcji	 obszarów	 pródlisko-
wych	o	durych	zdolno[ciach	 retencyjnych,	zacho-
wanie	lub	przywracanie	dobrego	stanu	ekologiczne-
go	wód,	

2)	zachowanie	lub	odtwarzanie	rórnorodno[ci	bio-
logicznej	 wEa[ciwej	 dla	 danego	 typu	 ekosystemu,	
gEównie	poprzez	zachowanie	lub	przywracanie	wEa-
[ciwego	stanu	siedlisk	przyrodniczych	oraz	siedlisk	
ro[lin,	zwierząt	lub	grzybów,	

3)	uwzględnianie	potrzeb	ochrony	przyrody	w	go-
spodarce	 czEowieka,	 w	 tym	 w	 gospodarce	 rolnej,	
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le[nej,	wodnej,	rybackiej	i	turystyce,
4)	ochronę	i	ksztaEtowanie	zadrzewieG,	ze	szcze-

gólnym	uwzględnieniem	zadrzewieG	nadwodnych	 i	
[ródpolnych,

5)	 ochronę	 specyficznych	 cech	 krajobrazu,	 w	
tym	meandrów	rzeki,	starorzeczy,	naturalnych	form	
rzepby	 terenu	 (ostaGce,	progi	 i	 krawędzie	denuda-
cyjne,	doliny	rzeczne,	starorzecza,	suche	doliny),

6)	dąrenie	do	odtworzenia	dawnych	odmian	drzew	
owocowych	i	ras	zwierząt	hodowlanych,

7)	 tworzenie	 i	 ochronę	 korytarzy	 ekologicznych,	
umorliwiających	migrację	gatunków,

8)	ksztaEtowanie	zagospodarowania	przestrzenne-
go	 w	 sposób	 umorliwiający	 zachowanie	 walorów	
przyrodniczych	i	krajobrazowych	oraz	warto[ci	kul-
turowych,	w	szczególno[ci	przez:	ochronę	otwartej	
przestrzeni	przed	nadmierną	zabudową,	zachowanie	
ciągEo[ci	korytarzy	ekologicznych,	ksztaEtowanie	za-
lesieG	w	sposób	optymalny	dla	ochrony	rórnorodno-
[ci	biologicznej	i	walorów	krajobrazowych,	ochronę	
punktów,	osi	i	przedpoli	widokowych,	usuwanie	lub	
przesEanianie	 antropogenicznych	 elementów	 dys-
harmonijnych	w	krajobrazie,

9)	dąrenie	do	rewitalizacji	zespoEów	zabudowy,	w	
tym	ukEadów	zabytkowych,	propagowanie	tradycyj-
nych	cech	architektury,

10)	 eliminowanie	 lub	 ograniczanie	 pródeE	 zagro-
reG,	 w	 szczególno[ci	 powietrza,	 wód	 i	 gleb,	 po-
przez	usuwanie	zanieczyszczeG	antropogenicznych,	
ksztaEtowanie	prawidEowej	gospodarki	wodno-[cie-
kowej,	 promowanie	 sposobów	 gospodarowania	
gruntami,	ograniczających	erozję	gleb.

2.	Na	Obszarze	zakazuje	się:
1)	 zabijania	 dziko	występujących	 zwierząt,	 nisz-

czenia	ich	nor	i	legowisk,	innych	schronieG	i	miejsc	
rozrodu	oraz	tarlisk,	zEoronej	ikry,	z	wyjątkiem	ama-
torskiego	poEowu	ryb	oraz	wykonywania	czynno[ci	
związanych	 z	 racjonalną	 gospodarką	 rolną,	 le[ną,	
rybacką	i	Eowiecką,

2)	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	 na	 [rodowisko	 w	 rozumieniu	 art.	 51	
ustawy	z	dnia	27	kwietnia	2001	r.	Prawo	ochrony	
[rodowiska	(Dz.	U.	Nr	25,	poz.	150	z	2008	r.	z	póp-
niejszymi	zmianami),

3)	 likwidowania	 i	niszczenia	zadrzewieG	[ródpol-
nych,	przydrornych	i	nadwodnych,	jereli	nie	wyni-
kają	one	z	potrzeby	ochrony	przeciwpowodziowej	i	
zapewnienia	bezpieczeGstwa	ruchu	drogowego	lub	
wodnego	 lub	budowy,	odbudowy,	utrzymania,	 re-
montów	lub	naprawy	urządzeG	wodnych,

4)	 wydobywania	 do	 celów	 gospodarczych	 skaE,	
w	tym	torfu	oraz	skamieniaEo[ci,	w	tym	kopalnych	
szczątków	 ro[lin	 i	 zwierząt,	 a	 takre	 mineraEów	 i	
bursztynu,

5)	wykonywania	prac	ziemnych	trwale	znieksztaE-
cających	 rzepbę	 terenu,	 z	wyjątkiem	prac	 związa-
nych	z	zabezpieczeniem	przeciwsztormowym,	prze-
ciwpowodziowym	 lub	 przeciwosuwiskowym	 lub	
utrzymaniem,	budową,	odbudową,	naprawą	lub	re-

montem	urządzeG	wodnych,
6)	dokonywania	zmian	stosunków	wodnych,	jereli	

sEurą	 innym	celom	nir	ochrona	przyrody	lub	zrów-
nowarone	wykorzystanie	urytków	rolnych	i	le[nych	
oraz	racjonalna	gospodarka	wodna	lub	rybacka,

7)	likwidowania	naturalnych	zbiorników	wodnych,	
starorzeczy	i	obszarów	wodno-bEotnych,

8)	 lokalizowania	obiektów	budowlanych	w	pasie	
szeroko[ci	100	m	od	linii	brzegów	rzek,	jezior	i	in-
nych	 zbiorników	 wodnych,	 z	 wyjątkiem	 urządzeG	
wodnych	oraz	obiektów	sEurących	prowadzeniu	ra-
cjonalnej	gospodarki	rolnej,	le[nej	lub	rybackiej.

3.	Zakaz,	o	którym	mowa	w	ust.	2	pkt	2,	nie	do-
tyczy	 realizacji	 przedsięwzięć	 mogących	 znacząco	
oddziaEywać	na	[rodowisko,	dla	których	sporządze-
nie	raportu	o	oddziaEywaniu	na	[rodowisko	nie	jest	
obowiązkowe	 i	 przeprowadzona	 procedura	 oceny	
oddziaEywania	na	[rodowisko	wykazaEa	brak	nieko-
rzystnego	wpEywu	na	przyrodę	Obszaru.

4.	Zakaz	o	którym	mowa	w	ust.	2	pkt	3,	nie	doty-
czy	prac	wykonywanych	na	potrzeby	ochrony	przy-
rody.

5.	Zakaz,	o	którym	mowa	w	ust.	2	pkt	4,	nie	do-
tyczy	 terenów,	 dla	 których	 udzielono	 koncesji	 na	
wydobywanie	kopalin	przed	dniem	wej[cia	w	rycie	
niniejszego	rozporządzenia.

6.	Zakaz,	 o	 którym	mowa	ust.	2	pkt	8,	nie	do-
tyczy	 obiektów	 lokalizowanych	 w	 obszarach	 wy-
znaczonych	w	studium	uwarunkowaG	 i	 kierunków	
zagospodarowania	przestrzennego	gmin	lub	w	miej-
scowym	 planie	 zagospodarowania	 przestrzennego	
gmin	lub	w	ciągach	istniejącej	zabudowy.	

§	 5.	 Obowiązują	 warunki	 ochrony	 konserwator-
skiej	 okre[lone	 w	 przepisach	 szczególnych	 doty-
czące	 znalezisk	 archeologicznych	 ｠	 w	 przypadku	
odkrycia	 w	 trakcie	 prac	 ziemnych	 i	 budowlanych	
przedmiotu,	co	do	którego	istnieje	przypuszczenie,	
ir	jest	on	zabytkiem,	nalery	zabezpieczyć	przedmiot	
i	miejsce	jego	odkrycia	oraz	powiadomić	wojewódz-
kiego	konserwatora	zabytków	lub	burmistrza	Piask.	

§	 6.	 Na	 obszarach	 objętych	 zmianą	 planu,	 obo-
wiązują	następujące	zasady	budowy	i	przebudowy	
systemów	komunikacji	i	infrastruktury	technicznej:

1)	ObsEuga	komunikacyjna	｠	w	oparciu	o	 istnie-
jące	 i	projektowane	drogi	publiczne,	wewnętrzne	 i	
ciągi	pieszo-jezdne	｠	zgodnie	z	ustaleniami	szczegó-
Eowymi	zmiany	planu;

2)	Zaopatrzenie	w	wodę	｠	z	istniejących	i	projek-
towanych	sieci	wodociągowych,	w	etapie	(do	czasu	
realizacji	sieci	wodociągowej)	dopuszcza	się	budo-
wę	indywidualnych	ujęć	wody;

3)	Odprowadzenie	[cieków:
a)	 dopuszcza	 się	 realizację	 bezodpEywowych	

zbiorników	na	nieczysto[ci	ciekEe	 i	przydomowych	
oczyszczalni	[cieków,	z	wykluczeniem	terenów	na-
raronych	na	powodzie	oraz	zalewanie	wodami	opa-
dowymi	oraz	 innych	terenów	o	niekorzystnych	dla	
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budowy	przydomowych	oczyszczalni	(ze	względów	
technologicznych	i	na	ochronę	[rodowiska)	warun-
kach	hydrogeologicznych,	

b)	docelowo	odprowadzenie	[cieków	do	kanaliza-
cji	sanitarnej	i	oczyszczalni	[cieków,

c)	jako[ć	odprowadzanych	[cieków	powinna	speE-
niać	 warunki	 przepisów	 szczególnych	 w	 sprawie	
wprowadzania	[cieków	do	wód	 i	do	ziemi	oraz	w	
sprawie	substancji	szczególnie	szkodliwych	dla	[ro-
dowiska	wodnego;

4)	Gospodarka	odpadami:
a)	postępowanie	z	odpadami	komunalnymi	(w	tym	

gromadzenie	odpadów	komunalnych)	zgodnie	z	re-
gulaminem	utrzymania	czysto[ci	i	porządku	na	tere-
nie	gminy,

b)	 sposób	 postępowania	 z	 odpadami	 innymi	 nir	
komunalne	powinien	być	zgodny	z	przepisami	o	od-
padach;

5)	Zaopatrzenie	w	energię	elektryczną:
a)	 zasilenie	w	 energię	 elektryczną	 obecnych	 od-

biorców	będzie	realizowane	z	istniejącej	sieci	elek-
troenergetycznej,

b)	przyEączenie	do	sieci	elektroenergetycznej	pla-
nowanych	obiektów	(nieruchomo[ci),	lub	zwiększe-
nie	mocy	elektrycznej	do	obiektów	istniejących,	na-
stąpi	zgodnie	z	przepisami	szczególnymi	z	zakresu	
prawa	energetycznego,	gdy	speEnione	będą	warunki	
techniczne	i	ekonomiczne	przyEączenia	i	dostarcze-
nia	 energii	 elektrycznej,	 na	 podstawie	 stosownej	
umowy	z	zarządcą	sieci	i	po	zrealizowaniu	okre[lo-
nych	przez	niego	warunków	przyEączenia,

c)	 zagospodarowanie	 terenu	 nalery	 wykonać	 w	
sposób	morliwie	nie	kolidujący	z	istniejącymi	i	plano-
wanymi	urządzeniami	 elektroenergetycznymi.	Usu-
nięcie	 kolizji	 istniejących	 urządzeG	 elektroenerge-
tycznych	 z	 planowanym	 zagospodarowaniem	oraz	
wykonanie	 potrzebnych	 obostrzeG	 na	 napowietrz-
nych	 sieciach	 elektroenergetycznych,	 powstaEych	
w	 wyniku	 zmiany	 miejscowego	 planu	 zagospoda-
rowania	 przestrzennego	 w	 miejscach	 skrzyrowaG	
odbywać	się	będzie	kosztem	i	staraniem	inwestora	
projektowanej	 zabudowy,	 wedEug	 odpowiedniego	
porozumienia	 lub	umowy,	 zawartej	 z	wEa[cicielem	
sieci	elektroenergetycznej,

d)	w	przypadku	wzrostu	zapotrzebowania	na	moc	
i	 energię	 elektryczną,	 dopuszcza	 się	 dla	 zasilania	
obecnych	i	przyszEych	odbiorców	energii	elektrycz-
nej,	 budowę	 linii	 elektroenergetycznych	 [redniego	
i	 niskiego	napięcia	oraz	 stacji	 transformatorowych	
15/04	kV,

e)	dopuszcza	się	morliwo[ć	wyznaczenia	nowych	
terenów	 pod	 realizację	 stacji	 transformatorowych,	
których	nie	uwzględniono	w	rysunkach	planów,	je-
reli	uzasadnione	jest	to	wzrostem	zapotrzebowania	
mocy,

f)	 budowa	 wnętrzowych	 stacji	 transformatoro-
wych,	będących	wEasno[cią	zarządcy	sieci,	winna	
być	 realizowana	 na	 gruncie	 o	 uregulowanym	 sto-
sunku	 prawnym,	 w	 miejscu	 okre[lonym	 warunka-
mi	technicznymi,	dostępem	do	drogi	i	morliwo[cią	

dojazdu	sprzętu	cięrkiego,	minimalna	powierzchnia	
dziaEki	pod	stację	-	80	m²,	

g)	przebudowę	lub	rozbudowę	sieci	elektroenerge-
tycznej	nalery	przewidzieć	w	pasach	technicznych	
zarezerwowanych	 pod	 infrastrukturę	 energetyczną	
i	 innych	 trasach	 nie	wyznaczonych	w	 planie,	 nie-
zbędnych	 do	 prawidEowego	 funkcjonowania	 sieci.	
Dla	 linii	 kablowych	 [redniego	 i	 niskiego	 napięcia	
oraz	 zEącz	 kablowych,	 pas	 techniczny	 winien	 być	
o	szeroko[ci	min.	1,0	m,	w	pasach	tych	nie	wolno	
sadzić	drzew,	budować	budynków	oraz	skEadować	
materiaEów,

h)	w	terenach	zabudowy,	budowę	liniowych	urzą-
dzeG	elektroenergetycznych	nalery	realizować	w	li-
niach	rozgraniczających	ulicy	(drogi).	Powyrsze	nie	
dotyczy	drogi	krajowej	Nr	17	do	której	w	w.w.	za-
kresie	nalery	stosować	przepisy	ustawy	o	drogach	
publicznych.	 W	 przypadku	 lokalizacji	 linii	 elektro-
energetycznych	 i	zEącz	kablowych	w	pasach	tech-
nicznych	dróg,	szeroko[ć	pasów	technicznych	pod	
infrastrukturę	elektroenergetyczną	winna	być	zgod-
na	z	przepisami	dotyczącymi	budowy	i	eksploatacji	
dróg,

i)	poza	terenami	zabudowy,	wzdEur	dróg	publicz-
nych,	linie	elektroenergetyczne	w	wykonaniu	napo-
wietrznym	nalery	 realizować	zgodnie	 z	przepisami	
ustawy	o	drogach	publicznych;

6)	 Dla	 istniejących	 napowietrznych	 linii	 elektro-
energetycznych:

a)	wyznacza	się	pas	techniczny	｠	strefę	ochron-
ną	wolną	od	zabudowy,	z	zakazem	nasadzeG	drzew	
wysokopiennych,	 skEadowania	 materiaEów	 Eatwo-
palnych	｠	o	szeroko[ci	15,0	m	tj.	7,5	m	od	osi	linii	
[redniego	napięcia	SN	｠	15	kV,	dla	linii	WN	｠	40,0	
m	tj.	20,0	m	od	osi	linii.	Dla	linii	niskiego	napięcia	
wymaga	się	zachowania	odlegEo[ci	zgodnie	z	obo-
wiązującymi	w	tym	zakresie	przepisami,

b)	w	przypadku	likwidacji	linii,	bądp	jej	przebudo-
wy	np.	 skablowania,	 ulega	 likwidacji	 równier	wy-
znaczona	strefa,	 a	 tereny	objęte	 strefą,	otrzymują	
funkcje	zgodnie	z	funkcją	terenów	przylegEych,

c)	w	strefie	linii	dopuszcza	się	zalesienia,	zadrze-
wienia	-nasadzenia	drzew	niskopiennych,	krzewów,	
uprawy	polowe	i	ogrodnicze,	pod	warunkiem	zacho-
wania	 wymaganych	 przepisami	 odlegEo[ci	 gaEęzi	 i	
drzew	od	urządzeG	linii	elektroenergetycznych;

d)	 dopuszcza	 się	 zblirenie	 obiektu	 budowlanego	
na	odlegEo[ć	mniejszą	nir	ww.	z	warunkiem	speEnie-
nia	 wymagaG	 obowiązujących	 przepisów	 i	 uzgod-
nienia	z	zarządcą	sieci;

7)	Zapewnienie	Eączno[ci	telefonicznej	｠	w	opar-
ciu	o	bezprzewodowe	i	przewodowe	sieci	telekomu-
nikacyjne,	realizacja	sieci	telefonicznych	｠	wyEącz-
nie	w	wykonaniu	kablowym,	doziemnym.

ROZDZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

§	7.1.	Wprowadza	się	zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	terenu	przeznaczonego	w	planie	na	upra-
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wy	rolne	bez	prawa	zabudowy	(oznaczonego	sym-
bolem	RP)	

	｠	terenu	planistycznego	poEoronego	w	miejsco-
wo[ci	Bystrzejowice	Pierwsze	(obręb	Bystrzejowice	
A	Ukaz),	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	1	symbola-
mi	1	MN,UC	oraz	KDW.

	
2.	Przeznaczenie	terenów:
1)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

1	MN,UC:
a)	podstawowe	-	zabudowa	mieszkaniowa	jedno-

rodzinna,
	-	usEugi	komercyjne	nieuciąrliwe,
b)	dopuszczalne:	
-	obsEuga	komunikacji,
-	infrastruktura	techniczna;
2)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

KDW:
a)	podstawowe	｠	droga	wewnętrzna,
b)	dopuszczalne	-	infrastruktura	techniczna.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	1	MN,UC:

1)	 Zabudowa	 dziaEki	 budynkiem	 mieszkalnym	
jednorodzinnym	 i	 usEugowym	 (usEugi	 nieuciąrliwe,	
których	dziaEalno[ć	nie	more	spowodować	przekro-
czenia	 standardów	 jako[ci	 [rodowiska	 na	 granicy	
dziaEki);

2)	Dopuszcza	się	budowę	gararu	(wbudowanego	
lub	 dobudowanego	 do	 budynku	 mieszkalnego	 lub	
wolnostojącego)	 oraz	 budynku	 gospodarczego,	 z	
zachowaniem	warunków	zmiany	planu;

3)	Dopuszcza	się	 lokalizację	 funkcji	usEugowej	｠	
wbudowanej	w	budynek	mieszkalny	lub	zabudowę	
wymienioną	w	pkt	2;

4)	Adaptacja	lub	odtworzenie	(wymiana)	istnieją-
cego	budynku	gospodarczego,	z	zachowaniem	wa-
runków	zmiany	planu;

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym,	do	10,0	m,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego,	usEugo-

wego	｠	I	kondygnacja	nadziemna;
6)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	poEaci	30°-45°,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego,	usEugo-

wego	｠	dach	wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	
30°;	 na	 budynku	 gospodarczym	 adaptowanym	 w	
przypadku	jego	rozbudowy	lub	odtwarzania	dopusz-
cza	się	dach	jednospadowy;

7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	
｠	25%	powierzchni	terenu	planistycznego;

8)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 bio-
logiczne	czynnej	｠	40%	powierzchni	 terenu	plani-
stycznego;

9)	Nieprzekraczalna	linia	zabudowy	｠	od	wschod-
niej	granicy	 terenu	｠	minimum	35,0	m	 (zgodnie	 z	
zaEącznikiem	graficznym);	

10)	ObsEuga	komunikacyjna	｠	drogą	wewnętrzną,	

oznaczoną	symbolem	KDW,	wEączoną	przez	istnie-
jący	zjazd	do	drogi	powiatowej,	oznaczonej	na	za-
Eączniku	graficznym	symbolem	KUZ/P;	

11)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych	w	
granicach	terenu	planistycznego:

a)	1	miejsce	parkingowe	/	1	lokal	mieszkalny,	
b)	 1	 miejsce	 parkingowe	 /	 50	 m²	 powierzchni	

urytkowej	usEug;
12)	 Zagospodarowanie	 zielenią	 osEonową	 terenu	

graniczącego	z	doliną	cieku	oraz	wzdEur	granic	z	te-
renem	zabudowy	zagrodowej.

4.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-
go	symbolem	KDW:

1)	Urządzenie	drogi	dojazdowej	do	zespoEu	zabu-
dowy	istniejącej	i	planowanej,	w	dostosowaniu	do	
planowanego	ruchu	pojazdów;

2)	Minimalna	szeroko[ć	drogi:	
a)	w	liniach	rozgraniczających	｠	5,0	m,
b)	jezdni	｠	3,5	m	z	mijankami.	

§	8.1.	Wprowadza	się	zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	terenu	przeznaczonego	w	planie	na	upra-
wy	rolne	bez	prawa	zabudowy	z	morliwo[cią	ada-
ptacji	 stanu	 istniejącego	 (oznaczonego	 symbolem	
RP1)	

	｠	terenu	planistycznego	poEoronego	w	miejsco-
wo[ci	 Bystrzejowice	 Drugie	 (obręb	 Bystrzejowice	
B),	 oznaczonego	 na	 zaEączniku	 Nr	 2	 symbolem	 2	
RM.

	
2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	zagro-

dowa	w	gospodarstwie	rolnym,	ogrodniczym;
2)	Przeznaczenie	podstawowe	(zamienne)	｠	zabu-

dowa	mieszkaniowa	jednorodzinna;
3)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	agroturystyka,
b)	usEugi	komercyjne,	nieuciąrliwe,
c)	obsEuga	komunikacji,
d)	infrastruktura	techniczna.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
1)	Zabudowa	dziaEki	siedliskiem	rolnym	｠	budyn-

kiem	mieszkalnym	i	towarzyszącą	zabudową	gospo-
darczą;

2)	Dopuszcza	 się	 (jako	 funkcję	 zamienną)	 lokali-
zację	 wolnostojących	 budynków	 ｠	 mieszkalnego	
jednorodzinnego	 i	 gospodarczego	 oraz	 gararowe-
go	(wbudowanego	lub	dobudowanego	do	budynku	
mieszkalnego	lub	wolnostojącego);

3)	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	 funkcji	 usEugowej	
lub	 agroturystycznej	 w	 wolnostojącym	 budynku	
lub	 wbudowanych	 w	 budynek	 mieszkalny	 lub	 go-
spodarczy,	 pod	 warunkiem,	 re	 na	 granicy	 dziaEki	
zostaną	 zachowane	 standardy	 jako[ci	 [rodowiska	
przyrodniczego,	będące	skutkiem	prowadzonej	dzia-
Ealno[ci	usEugowej;

4)	 Zabudowa	 terenu	 z	 uwzględnieniem	 uwarun-
kowaG	przyrodniczo-krajobrazowych	okre[lonych	w	
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ustaleniach	ogólnych	dla	Czerniejowskiego	Obszaru	
Chronionego	Krajobrazu.	Obowiązują	ponadto:	

a)	nawiązanie	formy	architektonicznej	budynków	
do	architektury	tradycyjnej,	regionalnej,

b)	ujednolicenie	charakteru	zabudowy	i	jednorod-
na	kolorystyka	pokrycia	dachowego,	harmonizująca	
z	krajobrazem	(odcienie	brązu,	grafitu	lub	zieleni);

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	budynku	mieszkalnego,	agroturystycznego	｠	II	

kondygnacje	nadziemne,	druga	w	poddaszu	urytko-
wym	｠	do	10,0	m,

b)	budynku	gararowego,	gospodarczego,	usEugo-
wego	｠	I	kondygnacja	nadziemna;

6)	Geometria	dachów:
a)	 budynku	 mieszkalnego,	 agroturystycznego	 ｠	

dach	 wielospadowy	 o	 symetrycznym	 nachyleniu	
gEównych	poEaci	30°-45°,

b)	budynku	gararowego,	gospodarczego,	usEugo-
wego	｠	dach	wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	
30°;

7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy:	
a)	 terenu	planistycznego	zabudowanego	zabudo-

wą	zagrodową	lub	agroturystyczną	lub	mieszkalno-
usEugową	｠	30%	powierzchni	terenu,

b)	terenu	planistycznego	zabudowanego	zabudo-
wą	mieszkaniową	jednorodzinną	｠	20%	powierzch-
ni	terenu;

8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-
giczne	czynnej:	

a)	 terenu	planistycznego	zabudowanego	zabudo-
wą	zagrodową	lub	agroturystyczną	lub	mieszkalno-
usEugową	｠	30%	powierzchni	terenu,

b)	terenu	planistycznego	zabudowanego	zabudo-
wą	mieszkaniową	jednorodzinną	｠	40%	powierzch-
ni	terenu;

9)	 Nieprzekraczalne	 linie	 zabudowy	 od	 krawędzi	
drogi	 gminnej,	 oznaczonej	 symbolem	 KUD/G	 ｠	 w	
nawiązaniu	do	zabudowy	mieszkaniowej	na	sąsied-
niej	 dziaEce	 -	 20,0	 m	 (tj.	 30,0	 m	 od	 granicy	 lasu	
oznaczonego	symbolem	RL);

10)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 ｠	 drogą	 gminną,	
oznaczoną	symbolem	KUD/G;

11)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
a)	1	miejsce	parkingowe	/	1	lokal	mieszkalny,
b)	1	miejsce	parkingowe	/	1	pokój	go[cinny	w	go-

spodarstwie	agroturystycznym,
c)	 1	 miejsce	 parkingowe	 /	 50	 m²	 powierzchni	

urytkowej	usEug.

§	9.1.	Wprowadza	się	zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	terenu	przeznaczonego	w	planie	na	upra-
wy	 polowe	 bez	 prawa	 zabudowy,	 z	 morliwo[cią	
adaptacji	 stanu	 istniejącego	 (oznaczonego	 symbo-
lem	RP1)	

	 ｠	 terenu	 planistycznego	 poEoronego	 w	 obrębie	
Bystrzejowice	 Drugie,	 oznaczonego	 na	 zaEączniku	
Nr	3	symbolami	3	MN	i	KDW.

	
2.	Przeznaczenie	terenów:
1)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

3	MN:	
a)	przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna,
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	usEugi	komercyjne,	nieuciąrliwe,
-	infrastruktura	techniczna,
-	obsEuga	komunikacji;
2)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

KDW:
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	droga	wewnętrz-

na,
b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 -	 infrastruktura	

techniczna.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	3	MN:

1)	 Dopuszcza	 się	 podziaE	 terenu	 planistycznego	
na	dwie	dziaEki	budowlane,	w	sposób	orientacyjnie	
okre[lony	na	zaEączniku	graficznym,	z	zachowaniem	
warunków:	

a)	 wydzielenia	 drogi	 wewnętrznej,	 oznaczonej	
symbolem	KDW,	o	minimalnej	szeroko[ci	5,0	m,

b)	 minimalna	 powierzchnia	 dziaEki	 budowlanej	 ｠	
1500	m²;

2)	 Zabudowa	 kardej	 z	 dziaEek	 budowlanych	 bu-
dynkiem	mieszkalnym	jednorodzinnym;

3)	Dopuszcza	się	lokalizację	gararu	(wbudowane-
go	lub	dobudowanego	do	budynku	mieszkalnego	lub	
wolnostojącego)	 a	 takre	 zabudowę	 gospodarczą,	
wolnostojącą,	 z	 zachowaniem	 warunków	 zmiany	
planu;

4)	Na	dziaEce	przylegEej	do	drogi	publicznej	(ozna-
czonej	symbolem	KUD/G)	dopuszcza	się	lokalizację	
funkcji	 usEugowej	 w	 budynku	 wolnostojącym	 lub	
wbudowanej	 w	 budynek	 mieszkalny	 lub	 gospo-
darczy	 pod	 warunkiem,	 re	 na	 granicy	 terenu	 pla-
nistycznego	 zostaną	 zachowane	 standardy	 jako[ci	
[rodowiska	 przyrodniczego,	 będące	 skutkiem	 pro-
wadzonej	dziaEalno[ci	usEugowej;

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym,	do	10,0	m,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego,	usEugo-

wego	｠	I	kondygnacja	nadziemna;
6)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	poEaci	30°-45°,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego,	usEugo-

wego	｠	dach	wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	
30°;

7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy:	
a)	 dziaEki	 z	 zabudową	 mieszkalno-usEugową	 ｠	

30%	jej	powierzchni,
b)	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzin-

ną	｠	20%	jej	powierzchni;
8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-

giczne	czynnej:	
a)	 dziaEki	 z	 zabudową	 mieszkalno-usEugową	 ｠	

30%	jej	powierzchni,
b)	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzin-
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ną	｠	40%	jej	powierzchni;
9)	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy:	
a)	 od	 krawędzi	 jezdni	 drogi	 gminnej,	 oznaczonej	

symbolem	KUD/G,	w	nawiązaniu	do	zabudowy	na	
sąsiedniej	dziaEce	-	15,0	m,

b)	od	osi	napowietrznej	 linii	elektroenergetycznej	
SN	｠	7,5	m,	zgodnie	z	zaEącznikiem	graficznym,	z	
zastrzereniem	ustaleG	ogólnych	zmiany	planu;

10)	W	zagospodarowaniu	terenu	nalery	uwzględ-
nić	strefę	ochronną	napowietrznej	 linii	elektroener-
getycznej	SN,	zgodnie	z	ustaleniami	ogólnymi	zmia-
ny	planu;

11)	ObsEuga	komunikacyjna:	
a)	drogą	gminną,	oznaczoną	symbolem	KUD/G,
b)	drogą	wewnętrzną,	oznaczoną	symbolem	KDW,	

wydzieloną	z	 terenu	na	warunkach	okre[lonych	w	
ust.	4,	wEączoną	do	drogi	gminnej,	oznaczonej	sym-
bolem	KUD/G;

12)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:	
c)	1	miejsce	parkingowe/	1	lokal	mieszkalny,
d)	 1	 miejsce	 parkingowe	 /	 50	 m²	 powierzchni	

urytkowej	usEug.

4.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-
go	symbolem	KDW:

1)	 Wydzielenie	 drogi	 wewnętrznej	 o	 szeroko[ci	
minimum	5,0	m	w	liniach	rozgraniczających	w	przy-
padku	wydzielenia	geodezyjnego	terenu	planistycz-
nego	lub	jego	podziaEu	geodezyjnego;

2)	Urządzenie	drogi	o	szeroko[ci	jezdni	minimum	
3,5	m	z	mijankami.

§	 10.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	polowe	bez	 prawa	 zabudowy,	 z	morliwo-
[cią	adaptacji	stanu	istniejącego	(oznaczonego	sym-
bolem	RP1)	

	 ｠	 terenu	 planistycznego	 poEoronego	 w	 obrębie	
Bystrzejowice	 Drugie,	 oznaczonego	 na	 zaEączniku	
Nr	4	symbolami	4	MN	i	KDW.

	
2.	Przeznaczenie	terenów:
1)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

4	MN:	
a)	przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna,
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	usEugi	komercyjne,	nieuciąrliwe,
-	infrastruktura	techniczna,
-	obsEuga	komunikacji;
2)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

KDW:
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	droga	wewnętrz-

na,
b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 -	 infrastruktura	

techniczna.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	4	MN:

1)	 Dopuszcza	 się	 podziaE	 terenu	 planistycznego	

na	dwie	dziaEki	budowlane,	w	sposób	orientacyjnie	
okre[lony	na	zaEączniku	graficznym,	z	zachowaniem	
warunków:	

a)	 wydzielenia	 drogi	 wewnętrznej,	 oznaczonej	
symbolem	KDW,	o	minimalnej	szeroko[ci	5,0	m,

b)	 minimalna	 powierzchnia	 dziaEki	 budowlanej	 ｠	
1100	m²;

2)	 Zabudowa	 kardej	 z	 dziaEek	 budowlanych	 bu-
dynkiem	mieszkalnym	jednorodzinnym;

3)	Dopuszcza	się	lokalizację	gararu	(wbudowane-
go	lub	dobudowanego	do	budynku	mieszkalnego	lub	
wolnostojącego)	 a	 takre	 zabudowę	 gospodarczą,	
wolnostojącą,	 z	 zachowaniem	 warunków	 zmiany	
planu;

4)	Na	dziaEce	przylegEej	do	drogi	publicznej	(ozna-
czonej	symbolem	KUD/G)	dopuszcza	się	lokalizację	
funkcji	 usEugowej	 w	 budynku	 wolnostojącym	 lub	
wbudowanej	 w	 budynek	 mieszkalny	 lub	 gospo-
darczy	 pod	 warunkiem,	 re	 na	 granicy	 terenu	 pla-
nistycznego	 zostaną	 zachowane	 standardy	 jako[ci	
[rodowiska	 przyrodniczego,	 będące	 skutkiem	 pro-
wadzonej	dziaEalno[ci	usEugowej;

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym,	do	10,0	m,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego,	usEugo-

wego	｠	I	kondygnacja	nadziemna;
6)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	poEaci	30°-45°,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego,	usEugo-

wego	｠	dach	wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	
30°;

7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy:	
a)	 dziaEki	 z	 zabudową	 mieszkalno-usEugową	 ｠	

40%	jej	powierzchni,
b)	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzin-

ną	｠	30%	jej	powierzchni;
8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-

giczne	czynnej:	
a)	 dziaEki	 z	 zabudową	 mieszkalno-usEugową	 ｠	

30%	jej	powierzchni,
b)	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzin-

ną	｠	40%	jej	powierzchni;
9)	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy:	
a)	 od	 krawędzi	 jezdni	 drogi	 gminnej,	 oznaczonej	

symbolem	KUD/G,	w	nawiązaniu	do	zabudowy	na	
sąsiedniej	dziaEce	｠	15,0	m,

b)	od	osi	napowietrznej	 linii	elektroenergetycznej	
SN	｠	7,5	m,	zgodnie	z	zaEącznikiem	graficznym,	z	
zastrzereniem	ustaleG	ogólnych	zmiany	planu;

10)	W	zagospodarowaniu	terenu	nalery	uwzględ-
nić:	

a)	strefę	ochronną	napowietrznej	linii	elektroener-
getycznej	SN,	zgodnie	z	ustaleniami	ogólnymi	zmia-
ny	planu,

b)	zieleG	izolacyjną,	osEonową	od	strony	terenów	
otwartych	pól,	zgodnie	z	zaEącznikiem	graficznym;

11)	ObsEuga	komunikacyjna:	
a)	drogą	gminną,	oznaczoną	symbolem	KUD/G,
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b)	drogą	wewnętrzną,	oznaczoną	symbolem	KDW,	
wydzieloną	z	 terenu	na	warunkach	okre[lonych	w	
ust.	4,	wEączoną	do	drogi	gminnej,	oznaczonej	sym-
bolem	KUD/G;

12)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:	
a)	1	miejsce	parkingowe/	1	lokal	mieszkalny,
b)	 1	 miejsce	 parkingowe	 /	 50	 m²	 powierzchni	

urytkowej	usEug.

4.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-
go	symbolem	KDW:

1)	 Wydzielenie	 drogi	 wewnętrznej	 o	 szeroko[ci	
minimum	5,0	m	w	liniach	rozgraniczających;

2)	Urządzenie	drogi	o	szeroko[ci	jezdni	minimum	
3,5	m	z	mijankami.

§	11.1.	Wprowadza	się	zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	terenu	przeznaczonego	w	planie	na	prze-
mysE,	skEady	(oznaczonego	symbolem	PS)	

	｠	terenu	planistycznego	poEoronego	w	miejsco-
wo[ci	 Bystrzejowice	 Trzecie	 (obręb	 Bystrzejowice	
I),	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	5	symbolami	5	PS,	
5a	MN	i	KDW.

	
2.	Przeznaczenie	terenów:
1)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

5	PS:	
a)	 przeznaczenie	 podstawowe	 ｠	 przemysE,	 skEa-

dy	(obejmuje	takie	obiekty	jak:	zakEad	produkcyjny,	
bazy,	 zaplecze	 techniczne	 budownictwa,	 skEady,	
magazyny,	hurtownie	dla	obsEugi	jednostek	produk-
cyjnych	i	handlowych,	zakEady	produkcji	rolnej	i	ob-
sEugi	rolnictwa),

b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	usEugi	komercyjne	(handlu,	rzemiosEa),
-	socjalno-administracyjne	i	techniczne	dla	przed-

siębiorstwa,
-	 usEugi	 komunikacji	 (zakEady	 obsEugi,	 naprawy	 i	

remontu	[rodków	transportu),	obsEuga	komunikacji,
-	infrastruktura	techniczna,
-	zieleG	izolacyjna,	osEonowa;
2)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

5a	MN:	
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna,
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	infrastruktura	techniczna,
-	zieleG	izolacyjna,	osEonowa,
-	obsEuga	komunikacji;	
3)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

KDW:	
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	komunikacja	we-

wnętrzna,
b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 -	 infrastruktura	

techniczna.
	
3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	

oznaczonego	symbolem	5	PS:
1)	Zabudowa	terenu	obiektem	lub	zespoEem	obiek-

tów,	zgodnie	z	przeznaczeniem	terenu,	z	zachowa-

niem	przepisów	szczególnych;
2)	Dopuszcza	się	przedsięwzięcia	mogące	poten-

cjalnie	znacząco	oddziaEywać	na	[rodowisko,	z	za-
strzereniem	pkt	3;

3)	Lokalizację	obiektów	wym.	w	pkt	1	i	2	dopusz-
cza	się	na	następujących	warunkach:	

a)	 zastosowania	 w	 zakEadzie	 produkcyjno-usEu-
gowym	 rozwiązaG	 technicznych	 ograniczających	
uciąrliwo[ć	zakEadu	oraz	dotrzymania	na	granicy	te-
renu	standardów	jako[ci	[rodowiska	m.	in.	w	zakre-
sie	dopuszczalnych	poziomów	haEasu,	drgaG,	emisji	
pyEów,	okre[lonych	w	przepisach	szczególnych,

b)	nasadzenia	pasa	zieleni,	wzdEur	granic	 terenu	
oznaczonego	symbolem	5a	MN,	przeznaczonego	na	
zabudowę	mieszkaniową,

c)	 odwodnienia	 placów	 i	 dróg	 wewnętrznych	 w	
sposób	zabezpieczający	przed	przenikaniem	do	wód	
i	ziemi	substancji	szkodliwych	dla	[rodowiska;

4)	Wyklucza	się	zabudowę	przeznaczoną	na	sta-
Ey	pobyt	ludzi	(mieszkaniową);	dopuszcza	się	funk-
cje	 administracyjno-socjalne,	uzupeEniające	 funkcję	
podstawową;

5)	Zabudowa	terenu	z	uwzględnieniem	uwarunko-
waG	krajobrazowych	poprzez	ujednolicenie	charak-
teru	zespoEu	zabudowy	i	jednorodną,	harmonizującą	
z	 krajobrazem	kolorystykę	 [cian	 i	 pokrycia	 dacho-
wego	(w	przypadku	dachów	o	nachyleniu	powyrej	
20°);

6)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynek	 produkcyjny,	magazynowo-skEadowy	

｠	I	kondygnacja	nadziemna,	wysoko[ć	dostosowa-
na	do	wymogów	technologicznych,

b)	 budynek	 produkcyjno-usEugowy,	 skEadowo-
usEugowy	 oraz	 wym.	 w	 pkt	 a	 z	 czę[cią	 socjalno-
administracyjną	｠	II	kondygnacje	nadziemne,	wyso-
ko[ć	dostosowana	do	wymogów	technologicznych,

c)	budynek	usEugowy,	gararowy	-	 I	kondygnacja	
nadziemna;

7)	Geometria	dachów	｠	forma	dachu	dostosowa-
na	do	typu	obiektu	｠	dachy	wielospadowe	o	nachy-
leniu	10°-30°;	na	obiektach	produkcyjnych,	maga-
zynowo-skEadowych	 oraz	 produkcyjno-usEugowych	
dopuszcza	 się	 dachy	 pEaskie	 lub	 jednospadowe	 o	
nachyleniu	do	15°;

8)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	
｠	50%	powierzchni	terenu;

9)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-
giczne	czynnej	｠	15%	powierzchni	terenu;	

10)	Nieprzekraczalna	linia	zabudowy	｠	80,0	m	od	
linii	rozgraniczających	drogę	powiatową,	oznaczoną	
symbolem	KP(Z);

11)	ObsEuga	komunikacyjna	｠	drogą	wewnętrzną,	
oznaczoną	symbolem	KDW,	wEączoną	do	drogi	po-
wiatowej,	oznaczonej	symbolem	KP(Z);

12)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
1	miejsce	parkingowe	 /	100	m²	powierzchni	 za-

budowy.

4.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	5a	MN:
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1)	Zabudowa	dziaEki	budynkiem	mieszkalnym	jed-
norodzinnym,	dopuszcza	się	lokalizację	gararu	(wol-
nostojącego,	wbudowanego	lub	dobudowanego	do	
budynku	mieszkalnego)	i	budynku	gospodarczego,	z	
zachowaniem	warunków	zmiany	planu;

2)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym,	do	10,0	m,
b)	budynku	gararowego,	gospodarczego	｠	I	kon-

dygnacja	nadziemna	｠	do	6,0	m;
3)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	poEaci	30°-45°,
b)	 budynku	 gararowego,	 gospodarczego	 ｠	 dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	40°;
4)	Wskazane	ujednolicenie	kolorystyki	zabudowy,	

jak	dla	zespoEu	zabudowy	produkcyjno-skEadowej;	
5)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	

｠	25%	powierzchni	terenu	planistycznego;
6)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 bio-

logicznie	czynnej	｠	50%	powierzchni	terenu	plani-
stycznego;

7)	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy:	
a)	od	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej,	oznaczo-

nej	symbolem	KP(Z):
-	przednia	20,0	m,
-	tylna	60,0	m,
b)	od	granicy	drogi	wewnętrznej,	oznaczonej	sym-

bolem	KDW	｠	4,0	m;
8)	ObsEuga	komunikacyjna:	
a)	drogą	powiatową,	oznaczoną	symbolem	KP(Z),	

poprzez	 zjazd,	 na	 warunkach	 uzgodnionych	 z	 za-
rządcą	drogi,	lub

b)	drogą	wewnętrzną,	oznaczoną	symbolem	KDW;
9)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:	
1	miejsce	parkingowe/	1	lokal	mieszkalny.

5.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-
go	symbolem	KDW:	

1)	Urządzenie	 drogi	wewnętrznej	 dla	 obsEugi	 te-
renu	produkcyjno-skEadowego,	z	zastrzereniem	ust.	
6;

2)	Parametry	drogi	 i	 jej	 nawierzchnia	winny	być	
dostosowane	do	ruchu	pojazdów	obsEugujących	te-
ren,	oznaczony	symbolem	5	PS.

6.	Obowiązują	 ponadto	warunki	 dotyczące	 tere-
nów	objętych	zmianą:

1)	Dopuszcza	się	wydzielenie	terenu	oznaczonego	
symbolem	 5a	 MN	 i	 przesunięcie	 jego	 poEudniowej	
granicy	(wyznaczonej	orientacyjnie)	w	kierunku	póE-
nocnym	o	max	10,0	m;

2)	Dopuszcza	się	podziaE	terenu	planistycznego	na	
odrębne	nieruchomo[ci	z	zachowaniem	warunków:	

a)	morliwo[ć	podziaEu	terenu,	oznaczonego	sym-
bolem	5a	MN	na	dwie	dziaEki	budowlane,	minimalna	
powierzchnia	 dziaEki	 przeznaczonej	 pod	 zabudowę	
mieszkaniową	jednorodzinną	｠	1200	m²,

b)	wydzielenie	dziaEki	przeznaczonej	pod	zabudo-
wę	produkcyjno-skEadową,	z	zachowaniem	warun-

ków	 pkt	 1	 (bez	 prawa	 wtórnego	 podziaEu	 terenu	
oznaczonego	symbolem	5	PS),

c)	 wydzielenie	 drogi	 wewnętrznej,	 oznaczonej	
symbolem	KDW,	o	minimalnej	szeroko[ci	5,0	m	w	
liniach	rozgraniczających.

§	 12.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	 rolne	bez	prawa	zabudowy,	 (oznaczonego	
symbolem	RP)

-	terenu	planistycznego	poEoronego	w	miejscowo-
[ci	Jadwisin,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	6	sym-
bolem	6	MN.	

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna;
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	infrastruktura	techniczna,
b)	obsEuga	komunikacji.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	6MN:

1)	 Dopuszcza	 się	 podziaE	 terenu	 planistycznego	
na	 trzy	dziaEki	 budowlane,	w	sposób	orientacyjnie	
okre[lony	na	zaEączniku	graficznym,	z	zachowaniem	
warunków:

-	 uwzględnienia	 poszerzenia	 drogi	 gminnej	 ozna-
czonej	 symbolem	 KUD/G	 do	 parametrów	 okre[lo-
nych	w	planie	i	przepisach	szczególnych	(5,0	m	od	
osi	ww.	drogi),

-	minimalna	powierzchnia	dziaEki	1	200	m²;
2)	Zabudowa	kardej	 z	dziaEek	budynkiem	miesz-

kalnym	jednorodzinnym;	
3)	Dopuszcza	się	lokalizację	gararu	(wbudowane-

go	lub	dobudowanego	do	budynku	mieszkalnego	lub	
wolnostojącego),	 a	 takre	 zabudowę	 gospodarczą,	
wolnostojącą,	 z	 zachowaniem	 warunków	 zmiany	
planu;

4)	Zabudowa	terenu	z	uwzględnieniem	uwarunko-
waG	przyrodniczo	｠	krajobrazowych	okre[lonych	w	
ustaleniach	ogólnych	dla	Czerniejowskiego	Obszaru	
Chronionego	Krajobrazu.

Obowiązują	ponadto:
a)	nawiązanie	formy	architektonicznej	budynków	

do	architektury	tradycyjnej,	regionalnej,
b)	ujednolicenie	charakteru	zabudowy	i	jednorod-

na	kolorystyka	pokrycia	dachowego,	harmonizująca	
z	krajobrazem	(odcienie	brązu,	grafitu	lub	zieleni);

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym	｠	do	10,0	
m,

b)	budynku	gararowego,	gospodarczego	｠	I	kon-
dygnacja	nadziemna;	

6)	Geometria	dachów:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 dach	 wielospadowy	

o	symetrycznym	nachyleniu	gEównych	poEaci	30º	-	
45º,

b)	 budynku	 gararowego,	 gospodarczego	 ｠	 dach	
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wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	40	º;
7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	

｠	25%	powierzchni	terenu	planistycznego	lub	dziaE-
ki;

8)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 terenu	 bio-
logicznie	czynnej	｠	50%	powierzchni	terenu	plani-
stycznego	lub	dziaEki;	

9)	 Nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	drogi	gminnej,	oznaczonej	symbolem	KUD/G	
｠	15,0	m;

10)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 ｠	 drogą	 gminną,	
oznaczoną	symbolem	KUD/G;

	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych	｠	
	1	miejsce	parkingowe	/	1	lokal	mieszkalny.

§	 13.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegająca	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	 rolne	bez	prawa	zabudowy,	 (oznaczonego	
symbolem	RP)

-	 terenu	 planistycznego	 poEoronego	 w	 miejsco-
wo[ci	Kawęczyn,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	7	
symbolem	7MN.	

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna;
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	agroturystyka,
b)	infrastruktura	techniczna,	
c)	obsEuga	komunikacji.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	7MN:

1)	Zabudowa	terenu	(lub	kardej	z	dziaEek	budow-
lanych)	budynkiem	mieszkalnym	jednorodzinnym;	

2)	Dopuszcza	się	lokalizację	gararu	(wbudowane-
go	lub	dobudowanego	do	budynku	mieszkalnego	lub	
wolnostojącego),	 a	 takre	 zabudowę	 gospodarczą,	
wolnostojącą	(z	zastrzereniem	pkt	3	z	zachowaniem	
warunków	zmiany	planu);

3)	Dopuszcza	 się	 sytuowanie	 zabudowy	wymie-
nionej	 w	 pkt	 2	 przy	 granicy	 sąsiedniej	 dziaEki	 bu-
dowlanej,	poEoronej	w	obrębie	terenu	planistyczne-
go	jako	blipniaczej	z	zabudową	na	sąsiedniej	dziaEce;

4)	Dopuszcza	się	w	zabudowie	wymienionej	w	pkt	
1	i	2	lub	w	wolnostojącym	budynku	funkcji	agrotu-
rystycznej;

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	budynku	mieszkalnego,	agroturystycznego	｠	II	

kondygnacje	nadziemne,	druga	w	poddaszu	urytko-
wym	｠	do	10	m,

b)	budynku	gararowego,	gospodarczego	｠	I	kon-
dygnacja	nadziemna;

6)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	gEównych	poEaci	30º	-	45º,
b)	 budynku	 gararowego,	 gospodarczego	 ｠	 dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	40	º,
7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy:
a)	 terenu	(lub	dziaEki)	z	zabudową	mieszkaniową	

jednorodzinną	｠	20%	jego	powierzchni,	
b)	terenu	(lub	dziaEki)	z	zabudową	agroturystyczną	

-	30%	jego	powierzchni;
8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-

gicznie	czynnej	｠	40%	powierzchni	terenu	lub	dziaE-
ki;	

9)	 Nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawędzi	
jezdni	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	 symbolem	KUD/G	
｠	15,0	m;

10)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 ｠	 drogą	 gminną,	
oznaczoną	symbolem	KUD/G;

11)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
a)	1	miejsce	parkingowe/	1	lokal	mieszkalny,
b)	1	miejsce	parkingowe/1	pokój	go[cinny	w	go-

spodarstwie	agroturystycznym.

§	 14.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	rolne	bez	prawa	zabudowy,	z	morliwo[cią	
adaptacji	 stanu	 istniejącego	 (oznaczonego	 symbo-
lem	RP1)

-	 terenu	 planistycznego	 poEoronego	 w	 miejsco-
wo[ci	Kawęczyn,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	8	
symbolem	8	MN.

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna;
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	infrastruktura	techniczna,
b)	obsEuga	komunikacji.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
przeznaczonego	 pod	 zabudowę	mieszkaniową	 jed-
norodzinną:

1)	Wydzielenie	terenu	planistycznego	z	uwzględ-
nieniem	poszerzenia	drogi	wewnętrznej,	oznaczonej	
symbolem	KDW,	do	 szeroko[ci	 5,0	m;	 dopuszcza	
się	podziaE	 terenu	na	maksymalnie	 trzy	dziaEki	 bu-
dowlane	 o	 powierzchni	 min.	 950	 m²,	 w	 sposób	
orientacyjnie	okre[lony	na	zaEączniku	graficznym;

2)	 Zabudowa	 kardej	 z	 dziaEek	 budowlanych	 bu-
dynkiem	mieszkalnym	jednorodzinnym;

3)	Dopuszcza	się	budowę	gararu	(wbudowanego	
lub	 dobudowanego	 do	 budynku	 mieszkalnego	 lub	
wolnostojącego)	 oraz	 budynku	 gospodarczego,	 z	
zachowaniem	warunków	zmiany	planu;

4)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym	｠	do	9,0	m,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego	｠	I	kon-

dygnacja	nadziemna;
5)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	poEaci	30º	-	45º,
b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 ｠	 dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	30	º;
6)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	-	

25%	powierzchni	terenu	planistycznego	lub	dziaEki;
7)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-
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gicznie	 czynnej	 ｠	40	%	powierzchni	 terenu	plani-
stycznego	lub	dziaEki;

8)	Nieprzekraczalna	linia	zabudowy:
a)	od	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej	oznaczo-

nej	symbolem	KP(Z):
-	budynków	nie	przeznaczonych	na	staEy	pobyt	lu-

dzi	｠	10,0	m,
-	budynków	przeznaczonych	na	staEy	pobyt	ludzi	

(mieszkalnych)	｠	20,0	m,
b)	od	granicy	ewidencyjnej	drogi	oznaczonej	sym-

bolem	KDW	｠	6,0	m;
9)	ObsEuga	komunikacyjna	｠	drogą	wewnętrzną,	

oznaczoną	symbolem	KDW,	o	minimalnej	szeroko-
[ci	5,0	m,	wEączoną	do	drogi	powiatowej,	oznaczo-
nej	na	zaEączniku	graficznym	symbolem	KP(Z);	

10)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych	(w	
granicach	dziaEki	budowlanej)	｠	1	miejsce	parkingo-
we	/	1	lokal	mieszkalny.

§	 15.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegająca	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	rolne	bez	prawa	zabudowy,	z	morliwo[cią	
adaptacji	 stanu	 istniejącego	 (oznaczonego	 symbo-
lem	RP1)

-	 terenu	 planistycznego	 poEoronego	 w	 miejsco-
wo[ci	Kawęczyn,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	9	
symbolem	9	RM,	UC.

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe:	
a)	 zabudowa	 zagrodowa	 w	 gospodarstwie	 rol-

nym,	ogrodniczym,
b)	usEugi	komercyjne	(rzemiosEa,	baza	transporto-

wo-	budowlana,	obsEuga,	naprawa	 i	 remont	pojaz-
dów	mechanicznych	i	[rodków	transportu);	

2)	Przeznaczenie	zamienne	funkcji	wymienionej	w	
pkt	1b	｠	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,	z	
zastrzereniem	warunków	zmiany	planu;

3)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	obsEuga	komunikacji,
b)	infrastruktura	techniczna,
c)	inne	usEugi	(handlu,	bytowe,	administracji.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:
1)	 Zabudowa	 terenu	 zgodnie	 z	 przeznaczeniem	

okre[lonym	zmianą	planu	｠	budynkami	mieszkalny-
mi	z	towarzyszącą	zabudową	gospodarczą,	gararo-
wą,	magazynową,	z	zachowaniem	przepisów	szcze-
gólnych	oraz	warunków	zmiany	planu;

2)	Lokalizacja	usEug	jako	wbudowanych	w	budyn-
ki	towarzyszące	zabudowie	mieszkaniowej,	wym.	w	
pkt	1	lub	w	obiektach	wolnostojących	pod	warun-
kiem,	re:

a)	zagospodarowanie	związane	z	funkcją	usEugo-
wą	nie	przekroczy	50%	powierzchni	dziaEki,

b)	na	granicy	dziaEki	zostaną	zachowane	standar-
dy	jako[ci	[rodowiska	przyrodniczego,	będące	skut-
kiem	prowadzonej	dziaEalno[ci	usEugowej,

c)	 dopuszcza	 się	 lokalizację	 przedsięwzięć	 mo-
gących	potencjalnie	znacząco	oddziaEywać	na	[ro-

dowisko,	 warunkowaną	 zachowaniem	 procedur	
okre[lonych	 w	 przepisach	 szczególnych	 oraz	 za-
stosowaniem	 [rodków	 technicznych	 eliminujących	
uciąrliwo[ć	usEug	dla	zdrowia	i	rycia	 ludzi	(dla	są-
siadującej	zabudowy	mieszkaniowej),

d)	 obowiązuje	 urządzenie	 placów	manewrowych	
i	postojowych	o	utwardzonej	nawierzchni	z	syste-
mem	odwodnienia	wykluczającym	zanieczyszczenie	
wód	podziemnych	i	powierzchniowych	substancja-
mi	ropopochodnymi,

e)	urządzenie	zieleni	 izolacyjnej	zimozielonej	mie-
dzy	strefą	usEugową,	a	terenami	zagospodarowany-
mi	na	funkcje	mieszkalne;

3)	W	przypadku	gdy	w	obrębie	dziaEki	budowlanej	
w	granicach	 terenu	 planistycznego	nie	 będą	 sytu-
owane	 usEugi,	 wymienione	 w	 ust.	 2	 pkt	 1b,	 jako	
funkcję	zamienną	wprowadza	się	zabudowę	miesz-
kaniową	jednorodzinną	z	warunkami:

a)	 powierzchnia	 terenu	 zagospodarowanego	 na	
cele	 zabudowy	 mieszkaniowej	 jednorodzinnej	 nie	
przekroczy	1400	m²,

b)	budynek	mieszkalny	nalery	sytuować	z	zacho-
waniem	warunków	ust.	3	pkt	4b	i	d,

c)	pozostaEa	czę[ć	dziaEki	more	być	zagospodaro-
wana	wyEącznie	na	zabudowę	zagrodową	lub	ogród,	
sad,

d)	dopuszcza	się	podziaE	dziaEki	na	dwie	dziaEki	bu-
dowlane	 przeznaczone	 pod	 zabudowę	mieszkanio-
wą	jednorodzinną	oraz	zagrodową,	z	zachowaniem	
warunków:

-	maksymalna	powierzchnia	dziaEki	przeznaczonej	
pod	zabudowę	mieszkaniową	jednorodzinną	｠	1400	
m²,

-	 obowiązuje	 zapewnienie	 dostępu	 wydzielonej	
dziaEki	 do	 drogi	 publicznej,	 oznaczonej	 symbolem	
KP(Z),	zgodnie	z	przepisami	szczególnymi;

4)	Obowiązuje	 strefowe	zagospodarowanie	dzia-
Eek	z	uwzględnieniem	konfiguracji	terenu	i	sposobu	
zagospodarowania	sąsiednich	dziaEek:

a)	funkcje	usEugowe,	magazynowe	nalery	grupo-
wać	w	czę[ci	dziaEek	przylegEej	do	drogi	powiatowej	
oznaczonej	symbolem	KP(Z),	

b)	funkcje	mieszkaniowe	winny	być	sytuowane	
w	zachodniej,	wyniesionej	czę[ci	dziaEek,	
c)	zapis	pkt	4b	nie	dotyczy	budynku	mieszkalnego	

sytuowanego	w	zabudowie	zagrodowej	w	przypad-
ku	zagospodarowania	zgodnie	z	zasadami	ust.	3	pkt	
3,

d)	czę[ć	centralną	dziaEek	nalery	zagospodarować	
zielenią	urytkową	i	ozdobną;

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	budynku	mieszkalnego,	｠	 II	kondygnacje	nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym	｠	do	9,0	m,
b)	budynku	usEugowego,	magazynowego,	gospo-

darczego,	gararowego	-	 I	kondygnacja	nadziemna,	
w	 dostosowaniu	 do	 wymogów	 technologicznych;	
w	 przypadku	 lokalizacji	 w	 budynku	 usEugowym,	
magazynowym	 funkcji	 socjalno-administracyjnych	
dopuszcza	się	obiekty	dwukondygnacyjne	(II	kondy-
gnacje	nadziemne);
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6)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	
o	symetrycznym	nachyleniu	poEaci	30º	-	45º,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego,	usEugo-

wego,	magazynowego	｠	dach	wielospadowy,	 jed-
nospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	35	º	lub	pEaski;

7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	-	
40%	powierzchni	dziaEki;

8)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	-	30%	powierzchni	dziaEki;

9)	 Nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawę-
dzi	 jezdni	 drogi	 powiatowej	 oznaczonej	 symbolem	
KP(Z):

a)	nie	przeznaczonej	na	staEy	pobyt	ludzi	｠	10	m,
b)	przeznaczonej	na	staEy	pobyt	ludzi	｠	30	m;
10)	ObsEuga	 komunikacyjna	 ｠	 drogą	 powiatową	

oznaczoną	symbolem	KP(Z)	poprzez	zjazdy,	na	wa-
runkach	uzgodnionych	z	zarządcą	drogi;

11)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych	w	
granicach	dziaEki:

a)	1	miejsce	parkingowe/	1	lokal	mieszkalny,
b)	1	miejsce	parkingowe	/	50	m2	powierzchni	za-

budowy	 budynku	 usEugowego,	 magazynowo-usEu-
gowego.	

§	 16.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	rolne	bez	prawa	zabudowy,	z	morliwo[cią	
adaptacji	 stanu	 istniejącego	 (oznaczonego	 symbo-
lem	RP	1)

-	 terenu	 planistycznego	 poEoronego	 w	 miejsco-
wo[ci	Kawęczyn,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	10	
symbolami	10	MN	i	10a	ZI.	

2.	Przeznaczenie	terenów:
1)	Terenu	oznaczonego	symbolem	10	MN:
a)	przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna,
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	infrastruktura	techniczna,
-	obsEuga	komunikacji;
2)	Terenu	oznaczonego	symbolem	10a	ZI	｠	zieleG	

urządzona.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	10	MN:

1)	Wydzielenie	terenu	przeznaczonego	pod	zabu-
dowę	mieszkaniową	jednorodzinną,	z	zachowaniem	
min.	odlegEo[ci	2,0	m	od	górnej	krawędzi	skarpy	w	
terenie	oznaczonym	symbolem	10a	ZI;	

2)	Dopuszcza	się	podziaE	geodezyjny	terenu	zgod-
nie	 z	 zasadą	orientacyjnie	okre[loną	na	 zaEączniku	
graficznym,	z	warunkami:

a)	wydzielenia	drogi	o	minimalnej	szeroko[ci	5,0	
m	wzdEur	póEnocnej	granicy	terenu,	

b)	minimalna	powierzchnia	dziaEki	budowlanej	｠	1	
200	m²;

3)	 Zabudowa	 kardej	 z	 dziaEek	 budowlanych	 bu-
dynkiem	mieszkalnym	jednorodzinnym;

4)	Dopuszcza	się	budowę	gararu	(wbudowanego	

lub	 dobudowanego	 do	 budynku	 mieszkalnego	 lub	
wolnostojącego)	 oraz	 budynku	 gospodarczego,	 z	
zachowaniem	warunków	zmiany	planu;

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym	｠	do	9,0	m,
b)	budynku	gospodarczego,	gararowego	｠	I	kon-

dygnacja	nadziemna;
6)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	poEaci	30º	-	45º,
b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 ｠	 dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	30	º;
7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	-	

20%	powierzchni	dziaEki	budowlanej;
8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-

gicznie	czynnej	｠	50	%	powierzchni	dziaEki	budow-
lanej;

9)	Nieprzekraczalna	linia	zabudowy:
a)	od	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej	oznaczo-

nej	symbolem	KP(Z):
-	obiektów	nie	przeznaczonych	na	staEy	pobyt	lu-

dzi	｠	10,0	m,
-	 obiektów	 przeznaczonych	 na	 staEy	 pobyt	 ludzi	

(mieszkalnych)	｠	20,0	m,
b)	od	górnej	krawędzi	skarpy	w	terenie	oznaczo-

nym	symbolem	10a	ZI	｠	7,0	m	(od	linii	rozgranicza-
jącej	teren	10a	ZI	｠	5,0	m);

10)	ObsEuga	komunikacyjna	｠	drogą	wewnętrzną,	
oznaczoną	symbolem	KDW,	o	minimalnej	szeroko-
[ci	5,0	m,	wEączoną	do	drogi	powiatowej,	oznaczo-
nej	 na	 zaEączniku	 graficznym	 symbolem	 KP(Z)	 lub	
poprzez	 zjazd	 z	 drogi	 powiatowej,	 na	 warunkach	
okre[lonych	przez	zarządcę	drogi;

11)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych	(w	
granicach	dziaEki	budowlanej)	｠	1	miejsce	parkingo-
we	/	1	lokal	mieszkalny.

§	 17.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	 rolne	 bez	 prawa	 zabudowy	 (oznaczonego	
symbolem	RP).

-	 terenu	 planistycznego	 poEoronego	 w	 miejsco-
wo[ci	Kawęczyn,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	11	
symbolem	11	MN.	

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna;
2)	Przeznaczenie	zamienne	｠	agroturystyka;
3)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	zabudowa	rekreacji	indywidualnej	-	letniskowa,
b)	infrastruktura	techniczna,
c)	obsEuga	komunikacji.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:	
1)	Adaptacja	istniejącej	zabudowy,	dopuszcza	się	

jej	rozbiórkę	i	zabudowę	nowymi	budynkami	z	prze-
znaczeniem	 na	 zabudowę	 mieszkaniową	 jednoro-
dzinną	lub	letniskową;
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2)	Dopuszcza	się	lokalizację	funkcji	agroturystycz-
nej	 z	 zastrzereniem,	 re	 zagospodarowanie	 z	 nią	
związane	obejmie	caEy	teren	planistyczny;

3)	Zabudowa	dziaEki	dotychczas	niezabudowanej	
budynkiem	 mieszkalnym	 jednorodzinnym	 z	 gara-
rem	(wbudowanym	lub	dobudowanym	do	budynku	
mieszkalnego	lub	wolnostojącym;	dopuszcza	się	lo-
kalizację	budynku	gospodarczego);

4)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne,	druga	w	poddaszu	urytkowym	｠	do	9,0	m,	
zalecana	zabudowa	parterowa,

b)	budynku	gospodarczego,	gararowego	｠	I	kon-
dygnacja	nadziemna;

5)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	dach	wielospadowy	o	

nachyleniu	poEaci	30º	-	45º,
b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 ｠	 dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	30	º;
6)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy:	
a)	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzin-

ną	lub	letniskową	｠	20%	jej	powierzchni,
b)	 terenu	 z	 zabudową	 agroturystyczną	 ｠	 30%	

jego	powierzchni,
7)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-

gicznie	czynnej:	
a)	dziaEki	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzin-

ną	lub	letniskową	｠	50%	jej	powierzchni,
b)	 terenu	 z	 zabudową	 agroturystyczną	 ｠	 40%	

jego	powierzchni;	
8)	Nieprzekraczalna	linia	zabudowy:
a)	przeznaczonej	na	staEy	pobyt	ludzi	(mieszkanio-

wej,	agroturystycznej)	｠	15,0	m	od	granicy	ewiden-
cyjnej	drogi	gminnej	oznaczonej	symbolem	KUD/G,

b)	nie	przeznaczonej	na	staEy	pobyt	ludzi	｠	8,0	m	
od	granicy	 ewidencyjnej	 drogi	 gminnej	 oznaczonej	
symbolem	KUD/G,

c)	 od	 zachodniej	 granicy	 terenu	｠	10,0	m	 (min.	
12,0	m	od	granicy	terenu	le[nego,	oznaczonego	na	
zaEączniku	graficznym);

9)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 ｠	 drogą	 gminną	 po-
przez	istniejący	i	projektowane	zjazdy	(lub	zjazd);

10)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
a)	1	miejsce	parkingowe/	1	lokal	mieszkalny,
b)	1	miejsce	parkingowe	/	1	pokój	go[cinny	w	go-

spodarstwie	agroturystycznym.

§	 18.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	 rolne	 bez	 prawa	 zabudowy	 (oznaczonego	
symbolem	RP)	

	｠	terenu	planistycznego	poEoronego	w	miejsco-
wo[ci	Wierzchowiska	Drugie	(obręb	Wierzchowiska	
Drugie),	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	12	symbola-
mi	12	RM,	13	ZP,	14	R,	1	KDX	i	2	KDX.

	
2.	Przeznaczenie	terenów:
1)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

12	RM:	
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zabudowa	zagro-

dowa,
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	zabudowa	mieszkaniowa	jednorodzinna,
-	agroturystyka,
-	usEugi	komercyjne,	nieuciąrliwe,
-	infrastruktura	techniczna,
-	obsEuga	komunikacji;
2)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

13	ZP:	
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	zieleG	urządzona	

(park	wiejski),
b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 -	 infrastruktura	

techniczna,
	-	rekreacja;	
3)	 Przeznaczenie	 terenu	 oznaczonego	 symbolem	

14	R:	
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	teren	rolny,
b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 infrastruktura	

techniczna;	
4)	Przeznaczenie	terenów	oznaczonych	symbola-

mi	1	KDX	i	2	KDX:	
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	komunikacja	we-

wnętrzna	｠	ciąg	pieszo-jezdny,
b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 ｠	 infrastruktura	

techniczna.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	12	RM:

1)	 Zabudowa	 dziaEki	 budynkiem	 mieszkalnym	 z	
gararem	 (wbudowanym	 lub	dobudowanym	do	bu-
dynku	mieszkalnego)	oraz	towarzyszącą	zabudową	
gospodarczą;

2)	Dopuszcza	się	lokalizację	funkcji	usEugowej	w	
zabudowie	 wymienionej	 w	 pkt	 1,	 pod	 warunkiem	
re:	

a)	 zagospodarowanie	 terenu	 związane	 z	 funkcją	
usEugową	nie	 przekroczy	30%	powierzchni	 terenu	
planistycznego,

b)	na	granicy	terenu	zostaną	zachowane	standar-
dy	jako[ci	[rodowiska	przyrodniczego,	będące	skut-
kiem	prowadzonej	dziaEalno[ci	usEugowej,

c)	 zagospodarowanie	 związane	 z	 funkcją	 miesz-
kaniową	 jednorodzinną	 nie	 przekroczy	 50%	 po-
wierzchni	terenu	planistycznego;

3)	Dopuszcza	się	lokalizację	funkcji	agroturystycz-
nej	w	 zabudowie	wymienionej	w	pkt	1	 i	 2	 lub	w	
wolnostojącym	budynku;

4)	Dopuszcza	się	 lokalizację	 indywidualnego	uję-
cia	wody	i	przydomowej	oczyszczalni	[cieków;

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego,	 budynku	 z	 funkcją	

agroturystyczną	｠	II	kondygnacje	nadziemne,	druga	
w	poddaszu	urytkowym	｠	do	10,0	m,

b)	zabudowy	gospodarczej,	usEugowej	｠	I	kondy-
gnacja	nadziemna;

6)	Geometria	dachów:
a)	 budynku	 mieszkalnego,	 agroturystycznego	 ｠	

dach	 wielospadowy	 o	 symetrycznym	 nachyleniu	
poEaci	30°-45°,

b)	 budynku	 gospodarczego,	 usEugowego	 ｠	 dach	
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wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	20°	-	40°;
7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	

｠	20%	powierzchni	terenu;
8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-

giczne	czynnej	｠	25%	powierzchni	terenu;	
9)	Nieprzekraczalne	linie	zabudowy:	
a)	od	krawędzi	jezdni	drogi	powiatowej,	oznaczo-

nej	symbolem	KP(Z)	｠	35,0	m,
b)	od	granic	terenu	parku	wiejskiego,	oznaczone-

go	symbolem	13	ZP	｠	12,0	m	i	30,0	m,	zgodnie	z	
zaEącznikiem	graficznym,	

c)	od	granic	terenu	le[nego	na	dziaEce	sąsiadującej	
od	póEnocnego	｠	wschodu	｠	12,0	m;

10)	ObsEuga	 komunikacyjna	 ciągiem	pieszo-jezd-
nym,	 oznaczonym	 symbolem	 1	 KDX,	 wEączonym	
do	drogi	powiatowej,	oznaczonej	symbolem	KP(Z),	
poprzez	zjazd	na	warunkach	uzgodnionych	z	zarząd-
cą	drogi	oraz	ciągiem	pieszo-jezdnym	oznaczonym	
symbolem	2	KDX;

11)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
a)	1	miejsce	parkingowe	/	1	lokal	mieszkalny,
b)	1	miejsce	parkingowe	/	1	pokój	go[cinny	w	go-

spodarstwie	agroturystycznym,
c)	 1	 miejsce	 parkingowe	 /	 50	 m²	 powierzchni	

urytkowej	usEug.
4.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-

go	symbolem	13	ZP:
1)	 Adaptacja	 zieleni	 urządzonej	 jako	 parku	 wiej-

skiego;
2)	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	 obiektów	 maEej	 ar-

chitektury	związanej	z	funkcją	podstawową	i	rekre-
acyjną;

3)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-
gicznie	czynnej	｠	80%	powierzchni	terenu.

5.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-
go	symbolem	14	R:

1)	Adaptacja	 istniejącego	 rolnego	 sposobu	uryt-
kowania	terenu	｠	ogród,	sad;

2)	Obowiązuje	zakaz	zabudowy,	z	zastrzereniem	
pkt	3;

3)	Dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	i	urządzeG	
infrastruktury	technicznej:	

a)	 w	 póEnocno-zachodniej	 czę[ci	 terenu	 turbiny	
wiatrowej	na	maszcie	o	wysoko[ci	12,0	m	｠	14,0	
m	 (na	 wsparcie	 zasilania	 obiektów	 sytuowanych	
w	granicach	terenu	planistycznego	w	energię	elek-
tryczną),

b)	 indywidualnego	ujęcia	wody	 (studnia	gEębino-
wa,	w	przypadku	gdy	nie	zostanie	zrealizowana	na	
terenie	oznaczonym	symbolem	12	RM).

6.	Warunki	zagospodarowania	 terenów	oznaczo-
nych	symbolami	1	KDX	i	2	KDX:

1)	Urządzenie	ciągów	pieszo-jezdnych	o	minimal-
nej	szeroko[ci	5,0	m,	dla	obsEugi	terenów	w	grani-
cach	terenu	planistycznego;

2)	Dopuszcza	 się	 trasowanie	 sieci	 infrastruktury	
technicznej	w	obrębie	ww.	terenów.

§	 19.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	 rolne	 bez	 prawa	 zabudowy	 (oznaczonego	
symbolem	RP)

-	terenu	planistycznego	poEoronego	w	miejscowo-
[ci	Nowiny,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	13	sym-
bolem	15	RM.	

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	zagro-

dowa	w	gospodarstwie	rolnym,	ogrodniczym;
2)	Przeznaczenie	zamienne	｠	zabudowa	mieszka-

niowa	jednorodzinna;
3)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	agroturystyka,
b)	infrastruktura	techniczna,
c)	obsEuga	komunikacji.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:	
1)	Zabudowa	dziaEki	siedliskiem	rolnym	｠	budyn-

kiem	mieszkalnym	i	towarzyszącą	zabudową	gospo-
darczą	i	gararową;	

2)	Dopuszcza	 się	 (jako	 funkcję	 zamienną)	 lokali-
zację	 wolnostojących	 budynków	 ｠	 mieszkalnego	
jednorodzinnego	 i	 gospodarczego	 oraz	 gararowe-
go	(wbudowanego	lub	dobudowanego	do	budynku	
mieszkalnego	lub	wolnostojącego);

3)	Dopuszcza	się	lokalizację	funkcji	agroturystycz-
nej	w	wolnostojącym	budynku	lub	wbudowanej	w	
budynek	mieszkalny	 lub	gospodarczy,	wymienione	
w	punkcie	1;	

4)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	budynku	mieszkalnego,	agroturystycznego	 -	 II	

kondygnacje	nadziemne,	druga	w	poddaszu	urytko-
wym	-	do	10	m,

b)	budynku	gararowego,	gospodarczego	 -	 I	kon-
dygnacja	nadziemna;

5)	Geometria	dachów:
a)	 budynku	 mieszkalnego,	 agroturystycznego	 -	

dach	wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	30º	-	45º,
b)	 budynku	 gospodarczego,	 gararowego	 ｠	 dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	30º;
6)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni:
a)	terenu	planistycznego	z	zabudową	mieszkanio-

wą	jednorodzinną	｠	20%	jego	powierzchni,
b)	 terenu	 planistycznego	 z	 zabudową	 agrotury-

styczną	｠	30%	jego	powierzchni,
	c)	terenu	planistycznego	z	zabudową	zagrodową	

｠	40%	jego	powierzchni;
7)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-

gicznie	czynnej:
a)	terenu	planistycznego	z	zabudową	mieszkanio-

wą	jednorodzinną	-	50%	jego	powierzchni,
b)	 terenu	 planistycznego	 z	 zabudową	 agrotury-

styczną	｠	40%	jego	powierzchni,
c)	terenu	planistycznego	z	zabudową	zagrodową	

｠	30%	jego	powierzchni;
8)	 Nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 od	 krawę-

dzi	 jezdni	 drogi	 powiatowej	 oznaczonej	 symbolem	
KP(Z)	｠	20,0	m,	w	nawiązaniu	do	istniejącej	zabu-
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dowy	na	sąsiedniej	dziaEce;
9)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 ｠	 drogą	 powiatową,	

oznaczoną	symbolem	KP(Z)	poprzez	zjazd,	na	wa-
runkach	uzgodnionych	z	zarządcą	drogi;

10)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
a)	1	miejsce	parkingowe	/	1	lokal	mieszkalny,
b)	1	miejsce	parkingowe/	1	pokój	go[cinny	w	go-

spodarstwie	agroturystycznym.

§	 20.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	 rolne	 bez	 prawa	 zabudowy	 (oznaczonego	
symbolem	RP)

-	terenu	planistycznego	poEoronego	w	miejscowo-
[ci	Brzezice,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	14	sym-
bolem	16	UP.	

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	｠	usEugi	publiczne;	
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
a)	usEugi	 komercyjne	 (handlu,	gastronomii,	byto-

we),
b)	infrastruktura	techniczna,
c)	obsEuga	komunikacji.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:	
1)	Adaptacja	budynku	remizy	strarackiej	ze	[wie-

tlicą,	dopuszcza	się	nadbudowę	jego	czę[ci	o	jedną	
kondygnację	 z	 zachowaniem	 przepisów	 szczegól-
nych;	

2)	Dopuszcza	się	inne	funkcje	publiczne	(kultury,	
o[wiaty,	 administracji)	 oraz	 usEug	 komercyjnych	
(handlu,	gastronomii,	bytowe)	wbudowane	w	obiek-
cie	wymienionym	w	pkt	1;	

3)	Maksymalna	wysoko[ć	 zabudowy	 -	 II	 kondy-
gnacje	nadziemne;	

4)	Geometria	dachu	｠	dach	wielospadowy	o	sy-
metrycznym	nachyleniu	poEaci	30°	-	45°;

5)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	
｠	35%	powierzchni	terenu	planistycznego;

6)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	｠	20%	powierzchni	terenu	planistycznego;

7)	 Nasadzenia	 zieleni	 osEonowej,	 izolacyjnej	 od	
strony	 istniejącej	zabudowy,	w	szczególno[ci	przy	
granicy	z	sąsiadującą	zabudowaną	dziaEką;	

8)	Nieprzekraczalna	linia	zabudowy	｠	9	m	od	osi	
drogi	gminnej	oznaczonej	symbolem	KUD/G	(6,0	m	
od	krawędzi	jezdni	ww.	drogi);

9)	ObsEuga	komunikacyjna	drogą	gminną	oznaczo-
ną	symbolem	KUD/G;

	10)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
a)	1	miejsce	parkingowe/	30	m²	powierzchni	za-

budowy,	
b)	1	miejsce	parkingowe	/	1	miejsce	gararowe	dla	

wozu	strarackiego.

§	 21.1.	 Wprowadza	 się	 zmianę	 polegającą	 na	
wydzieleniu	 z	 terenu	 przeznaczonego	 w	 planie	 na	
uprawy	rolne	bez	prawa	zabudowy,	z	morliwo[cią	
adaptacji	 stanu	 istniejącego	 (oznaczonego	 symbo-

lem	RP	1)
-	terenu	planistycznego	poEoronego	w	miejscowo-

[ci	Wola	Gardzienicka,	oznaczonego	na	zaEączniku	
Nr	15	symbolami	17	MN,	R	i	KDW.	

2.	Przeznaczenie	terenów:
1)	Terenu	oznaczonego	symbolem	17	MN:
a)	przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna,
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	agroturystyka,
-	infrastruktura	techniczna,
-	obsEuga	komunikacji;
2)	Terenu	oznaczonego	symbolem	R:
a)	przeznaczenie	podstawowe	-	uprawy	rolne	bez	

prawa	zabudowy,	
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:
-	infrastruktura	techniczna,
-	obsEuga	komunikacji;
3)	Terenu	oznaczonego	symbolem	KDW:
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	komunikacja	we-

wnętrzna,	
b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 -	 infrastruktura	

techniczna.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	17	MN:	

1)	Zabudowa	dziaEki	siedliskiem	rolnym	｠	budyn-
kiem	mieszkalnym	i	towarzyszącą	zabudową	gospo-
darczą	i	gararową;	

2)	Dopuszcza	 się	 (jako	 funkcję	 zamienną)	 lokali-
zację	 wolnostojących	 budynków	 ｠	 mieszkalnego	
jednorodzinnego	 i	 gospodarczego	 oraz	 gararowe-
go	(wbudowanego	lub	dobudowanego	do	budynku	
mieszkalnego	lub	wolnostojącego);

3)	Dopuszcza	się	lokalizację	funkcji	agroturystycz-
nej	w	wolnostojącym	budynku	lub	wbudowanych	w	
budynek	mieszkalny	lub	gospodarczy;

4)	Zabudowa	terenu	w	nawiązaniu	do	konfiguracji	
terenu.

Obowiązują	ponadto:	
a)	nawiązanie	formy	architektonicznej	budynków	

do	architektury	tradycyjnej,	regionalnej,
b)	kolorystyka	pokrycia	dachowego	harmonizują-

ca	z	krajobrazem	(odcienie	brązu,	grafitu	lub	zieleni);
5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	budynku	mieszkalnego,	budynku	agroturystycz-

nego	｠	II	kondygnacje	nadziemne,	druga	w	podda-
szu	urytkowym	｠	do	9,0	m,

b)	budynku	gararowego,	gospodarczego	｠	I	kon-
dygnacja	nadziemna;

6)	Geometria	dachów:
a)	 budynku	 mieszkalnego,	 agroturystycznego	 -	

dach	 wielospadowy	 o	 symetrycznym	 nachyleniu	
gEównych	poEaci	30º	-	45º,

b)	 budynku	 gararowego,	 gospodarczego	 ｠	 dach	
wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	do	30	º;

7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy:	
a)	 terenu	 z	 zabudową	 zagrodową	 lub	 agrotury-

styczną	｠	20%	jego	powierzchni,
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b)	terenu	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzin-
ną	｠	10%	jego	powierzchni;

8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-
gicznie	czynnej:	

a)	 terenu	 z	 zabudową	 zagrodową	 lub	 agrotury-
styczną	｠	40%	jego	powierzchni,

b)	terenu	z	zabudową	mieszkaniową	jednorodzin-
ną	｠	50%	jego	powierzchni;	

9)	Nieprzekraczalna	linia	zabudowy	-	zgodnie	z	za-
Eącznikiem	graficznym:

a)	minimum	80,0	m	｠	od	krawędzi	drogi	gminnej,	
oznaczonej	symbolem	KUD/G,	

b)	minimum	12,0	m	｠	od	granicy	terenu	le[nego	
(wg.	ewidencji	gruntów),

c)	zabudowy	nie	przeznaczonej	na	staEy	pobyt	lu-
dzi:	

-	5,0	m	od	zachodniej	granicy	terenu	planistyczne-
go	(minimum	10,0	m	od	krawędzi	drogi),	

-	4,0	m	od	granicy	drogi	wewnętrznej,
-	7,5	m	od	osi	linii	elektroenergetycznej	SN,	z	za-

strzereniem	ustaleG	ogólnych	zmiany	planu;
10)	 ObsEuga	 komunikacyjna	 drogą	 wewnętrz-

ną	oznaczoną	symbolem	KDW,	wEączoną	do	drogi	
gminnej	oznaczonej	symbolem	KUD/G;	

11)	W	zagospodarowaniu	terenu	nalery	uwzględ-
nić	ustalenia	ogólne	zmiany	planu	dotyczące	strefy	
ochronnej	 napowietrznej	 linii	 elektroenergetycznej	
SN;	

12)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
a)	1	miejsce	parkingowe/	1	lokal	mieszkalny,
b)	1	miejsce	parkingowe	/	1	pokój	go[cinny	w	go-

spodarstwie		agroturystycznym.

4.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-
go	symbolem	R:

1)	Adaptacja	dotychczasowego,	rolnego	sposobu	
urytkowania	terenu;

2)	Dopuszcza	się	lokalizację	obiektów	i	urządzeG	
infrastruktury	technicznej,	sEurących	obsEudze	tere-
nu	i	terenów	sąsiednich.

5.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-
go	symbolem	KDW:

1)	Urządzenie	drogi	wewnętrznej,	dojazdowej	do	
terenu	budowlanego	i	rolnego;

2)	 Minimalna	 szeroko[ć	 drogi	 5,0	 m,	 szeroko[ć	
jezdni	minimum	3,5	m	z	mijankami.

§	22.1.	Wprowadza	się	zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	terenu	przeznaczonego	w	planie	na	upra-
wy	rolne	

-	terenu	planistycznego	poEoronego	w	mie[cie	Pia-
ski,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	16	symbolami	18	
MN	i	KDW.	

2.	Przeznaczenie	terenów:
1)	Terenu	oznaczonego	symbolem	18	MN:
a)	przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa		jednorodzinna,
b)	przeznaczenie	dopuszczalne:

-	usEugi	komercyjne,	nieuciąrliwe,
-	infrastruktura	techniczna,
-	obsEuga	komunikacji;	
2)	Terenu	oznaczonego	symbolem	KDW:
a)	przeznaczenie	podstawowe	｠	komunikacja	we-

wnętrzna,	
b)	 przeznaczenie	 dopuszczalne	 -	 infrastruktura	

techniczna.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu	
oznaczonego	symbolem	18	MN:	

1)	 Adaptacja	 istniejącej	 zabudowy	 mieszkalno	
｠	 usEugowej,	 dopuszcza	 się	 rozbudowę	 z	 zastrze-
reniem,	 re	 ze	 względu	 na	 jej	 poEorenie	 w	 strefie	
zagroreG	i	uciąrliwo[ci	powodowanych	ruchem	dro-
gowym,	obowiązują:

a)	zastosowanie	[rodków	technicznych	zmniejsza-
jących	uciąrliwo[ci	 ponirej	 poziomu	ustalonego	w	
przepisach	szczególnych,	bądp	zwiększających	od-
porno[ć	budynku	na	te	zagrorenia	i	uciąrliwo[ci,	

b)	dziaEania	wymienione	w	pkt	a	nalery	przepro-
wadzić	staraniem	i	na	koszt	inwestora;

2)	 Ze	 względu	 na	 zEorone	 warunki	 gruntowo	 ｠	
wodne	 obowiązują	 warunki	 zabudowy	 i	 zagospo-
darowania	terenu	wynikające	z	przepisów	szczegól-
nych	oraz	uwzględnienie	następujących	zakazów	 i	
nakazów	:	

a)	 budowy	 i	 rozbudowy	 obiektów	 budowlanych	
bez	 kondygnacji	 podziemnych	 (suteren,	 podpiwni-
czeG),	

b)	odprowadzenia	[cieków	do	kanalizacji	sanitar-
nej;	w	przypadkach	uzasadnionych	względami	tech-
nicznymi	 dopuszcza	 się	 realizację	 zbiorników	 bez-
odpEywowych,	sytuowanych	w	miejscu	i	w	sposób	
wykluczający	zalewanie	wodami	powodziowymi	lub	
opadowymi	 (pokrywa	 zbiornika	 winna	 znajdować	
się	powyrej	poziomu	wody	1%	tj.	powyrej	rzędnej	
179,63	m	n.p.m.),	

c)	zabezpieczenie	istniejących	obiektów	i	urządzeG	
elektroenergetycznych	 przed	 zalewaniem	 woda-
mi	powodziowymi	 lub	posadowienie	nowych	ww.	
obiektów	powyrej	poziomu	wody	1%	(tj.	powyrej	
rzędnej	179,63	m	n.p.m.);

3)	 Dopuszcza	 się	 podziaE	 terenu	 na	 dwie	 dziaEki	
budowlane	zgodnie	z	zasadą	orientacyjnie	okre[loną	
na	zaEączniku	graficznym,	z	warunkiem	wydzielenia	
drogi	wewnętrznej	(lub	poszerzenia	drogi	wewnętrz-
nej	nr	ewid.	1219/9)	oznaczonej	symbolem	KDW	o	
minimalnej	szeroko[ci	5,0	m);

4)	 Zabudowa	 dziaEki	 wydzielonej	 z	 póEnocno	 ｠	
wschodniej	czę[ci	terenu:

a)	 adaptacja	 i	 rozbudowa	 istniejącego	 budynku	
gospodarczego;	dopuszcza	się	budowę	nowego	bu-
dynku	gospodarczego	lub	gospodarczo	｠	gararowe-
go	wolnostojącego,	

b)	budowa	budynku	mieszkalnego	jednorodzinne-
go	poza	zasięgiem	uciąrliwo[ci	ruchu	drogowego	na	
drodze	 krajowej	 oznaczonej	 symbolem	KR(GP)	 lub	
w	 przypadku	 usytuowania	 przedmiotowej	 zabudo-
wy	w	zasięgu	oddziaEywania	uciąrliwo[ci	(m.in.	ha-
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Eas,	 drgania,	 zanieczyszczenie	 powietrza)	 inwestor	
winien	 dokonać	 odpowiedniego	 jej	 zabezpieczenia	
(w	 szczególno[ci	 przed	 uciąrliwo[ciami	 spowodo-
wanymi	 nadmiernym	 haEasem)	 [rodkami	 technicz-
nymi	zmniejszającymi	uciąrliwo[ci	ponirej	poziomu	
ustalonego	w	przepisach	bądp	zwiększającymi	od-
porno[ć	 budynku	 na	 to	 zagrorenie	 i	 uciąrliwo[ci,	
jereli	nie	jest	to	sprzeczne	z	warunkami	ustalonymi	
dla	obszarów	ograniczonego	urytkowania,	okre[lo-
nych	w	przepisach	odrębnych;

5)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 jednorodzinnego	 ｠	 II	

kondygnacje	nadziemne,	druga	w	poddaszu	urytko-
wym	｠	do	9,0	m,

b)	budynku	gospodarczego	｠	I	kondygnacja	nad-
ziemna	｠	do	7,0	m;	

6)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	jednorodzinnego	｠	dach	

wielospadowy	o	nachyleniu	poEaci	30º	-	45º,
b)	budynku	gospodarczo	｠	gararowego	20º	-	40º;	
7)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	

terenu	planistycznego	｠	10%	jego	powierzchni;	
8)	Minimalny	wskapnik	powierzchni	terenu	biolo-

gicznie	czynnej	｠	70%	jego	powierzchni;	
9)	Urządzenie	terenu	w	pasie	przylegEym	do	dro-

gi	krajowej	oraz	przy	granicy	póEnocnej	 i	póEnocno	
｠	 zachodniej	 z	 terenami	doliny	GieEczwi	｠	 zielenią	
izolacyjną,	osEonową;

10)	Zagospodarowanie	otoczenia	stawu	maEą	ar-
chitekturą	i	urządzeniami	wodnymi;

11)	Nieprzekraczalna	linia	zabudowy	｠	zgodnie	z	
zaEącznikiem	graficznym:

a)	 zabudowy	 mieszkalno	 ｠	 usEugowej	 -	 adapto-
wanej	｠	minimum	32,0	m	od	krawędzi	jezdni	drogi	
krajowej	nr	17	oznaczonej	symbolem	KR(GP),	wy-
znaczona	przez	istniejącą	zabudowę	oraz	minimum	
3,0	 m	 od	 granicy	 drogi	 wewnętrznej,	 oznaczonej	
symbolem	KDW,

b)	 zabudowy	 gospodarczej	 ｠	 minimum	 58,0	 m	
(wyznaczone	 przez	 istniejący	 budynek	 gospodar-
czy),

c)	zabudowy	mieszkaniowej	projektowanej	｠	min.	
70	m	od	krawędzi	jezdni	drogi	krajowej	nr	17	ozna-
czonej	symbolem	KR	(GP);

ObsEuga	komunikacyjna:
a)	 do	 czasu	 realizacji	 przebudowy	 drogi	 nr	 17	 -	

dziaEek	powstaEych	 z	podziaEu	dziaEki	 nr	1219/5	｠	
istniejącym	zjazdem	indywidualnym	z	drogi	krajowej	
nr	17,	

b)	docelowo	dojazd	do	ww.	dziaEek	odbywać	się	
będzie	 zjazdami	 projektowanymi	 (zgodnie	 z	 pro-
jektem	 przebudowy	 drogi	 krajowej	 nr	 17)	 tj.	 do	
zabudowy	 planowanej	 w	 drugim	 rzędzie	 ｠	 drogą	
wewnętrzną	 o	minimalnej	 szeroko[ci	 5,0	m	 ozna-
czoną	symbolem	KDW,	wEączoną	do	drogi	krajowej	
poprzez	zjazd	okre[lony	na	zaEączniku	graficznym;

Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych:
a)	1	miejsce	parkingowe/	1	lokal	mieszkalny,
b)	1	miejsce	parkingowe	/	20	m²	powierzchni	za-

budowy	usEug.

4.	Warunki	zagospodarowania	terenu	oznaczone-
go	symbolem	KDW:

1)	Urządzenie	drogi	wewnętrznej,	dojazdowej	do	
terenu	budowlanego;

2)	Minimalna	szeroko[ć	drogi	5,0	m.

§	23.1.	Wprowadza	się	zmianę	polegającą	na	wy-
dzieleniu	z	terenu	zabudowy	miasta	Piaski	

-	terenu	planistycznego	poEoronego	w	mie[cie	Pia-
ski,	oznaczonego	na	zaEączniku	Nr	17	symbolem	19	
MN.	

2.	Przeznaczenie	terenu:
1)	Przeznaczenie	podstawowe	-	zabudowa	miesz-

kaniowa	jednorodzinna,
2)	Przeznaczenie	dopuszczalne:
-	infrastruktura	techniczna,
-	obsEuga	komunikacji.

3.	Warunki	zabudowy	i	zagospodarowania	terenu:	
1)	Adaptacja	 istniejącego	budynku	mieszkalnego	

jednorodzinnego,	 dopuszcza	 się	 rozbudowę	 z	 za-
strzereniem,	re	ze	względu	na	jej	poEorenie	w	stre-
fie	zagroreG	i	uciąrliwo[ci	powodowanych	ruchem	
drogowym,	obowiązują:

a)	zastosowanie	[rodków	technicznych	zmniejsza-
jących	uciąrliwo[ci	 ponirej	 poziomu	ustalonego	w	
przepisach	szczególnych,	bądp	zwiększających	od-
porno[ć	budynku	na	te	zagrorenia	i	uciąrliwo[ci,	

b)	dziaEania	wymienione	w	pkt	a	nalery	przepro-
wadzić	staraniem	i	na	koszt	inwestora;

2)	 Dopuszcza	 się	 lokalizację	 budynku	 gospodar-
czego	o	powierzchni	zabudowy	do	40	m²,	z	zacho-
waniem	 warunków	 zmiany	 planu,	 w	 zblireniu	 do	
granic	sąsiednich	dziaEek	na	odlegEo[ć	do	1,5	m;

3)	 Ze	 względu	 na	 zEorone	 warunki	 gruntowo	 ｠	
wodne	 obowiązują	 warunki	 zabudowy	 i	 zagospo-
darowania	terenu	wynikające	z	przepisów	szczegól-
nych	oraz	uwzględnienie	następujących	zakazów	 i	
nakazów:	

a)	 budowy	 i	 rozbudowy	 obiektów	 budowlanych	
bez	 kondygnacji	 podziemnych	 (suteren,	 podpiwni-
czeG),	

b)	odprowadzenia	[cieków	do	kanalizacji	sanitar-
nej;	w	przypadkach	uzasadnionych	względami	tech-
nicznymi	 dopuszcza	 się	 realizację	 zbiorników	 bez-
odpEywowych,	sytuowanych	w	miejscu	i	w	sposób	
wykluczający	zalewanie	wodami	powodziowymi	lub	
opadowymi	 (pokrywa	 zbiornika	 winna	 znajdować	
się	powyrej	poziomu	wody	1%	tj.	powyrej	rzędnej	
179,63	m	n.p.m.),	

c)	zabezpieczenie	istniejących	obiektów	i	urządzeG	
elektroenergetycznych	 przed	 zalewaniem	 woda-
mi	powodziowymi	 lub	posadowienie	nowych	ww.	
obiektów	powyrej	poziomu	wody	1%	(tj.	powyrej	
rzędnej	179,63	m	n.p.m.);

4)	Maksymalna	wysoko[ć	zabudowy:
a)	 budynku	 mieszkalnego	 ｠	 II	 kondygnacje	 nad-

ziemne	(bez	zmian),
b)	budynku	gospodarczego	｠	I	kondygnacja	nad-
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ziemna,	do	6,0	m;	
5)	Geometria	dachów:
a)	budynku	mieszkalnego	｠	bez	zmian,	
b)	budynku	gospodarczego	｠	dach	wielospadowy	

o	nachyleniu	do	30º	lub	jednospadowy	w	nachyle-
niu	do	20º	(w	przypadku	zblirenia	budynku	do	gra-
nicy	dziaEki);

6)	Maksymalny	wskapnik	powierzchni	zabudowy	
｠	20%	powierzchni	terenu	planistycznego;	

7)	 Minimalny	 wskapnik	 powierzchni	 biologicznie	
czynnej	｠	40%	powierzchni	terenu	planistycznego;

8)	ObsEuga	komunikacyjna:
a)	do	czasu	 realizacji	przebudowy	drogi	nr	17	｠	

istniejącym	zjazdem	indywidualnym	z	drogi	krajowej	
nr	17,	

b)	docelowo	dojazd	do	ww.	dziaEek	odbywać	się	
będzie	zjazdami	projektowanymi	(zgodnie	z	projek-
tem	przebudowy	drogi	krajowej	nr	17);

9)	 Nieprzekraczalna	 linia	 zabudowy	 nie	 przezna-
czonej	na	staEy	pobyt	ludzi	｠	25,0	m;

10)	Minimalny	wskapnik	miejsc	parkingowych	｠	
	1	miejsce	parkingowe	/	1	lokal	mieszkalny.

§	24.	OpEata	planistyczna
W	 przypadku	 zbycia	 nieruchomo[ci	 w	 obrębie	

wszystkich	 terenów	 objętych	 zmianą	 planu	 ustala	
się	 stawkę	 5	 %	 opEaty	 na	 rzecz	 gminy	 do	 wzro-
stu	 warto[ci	 nieruchomo[ci,	 będącego	 skutkiem	
wej[cia	w	rycie	niniejszej	 zmiany	planu,	naliczaną	
zgodnie	z	przepisami	szczególnymi.

§	 25.	 Wykonanie	 uchwaEy	 powierza	 się	 Burmi-
strzowi	Piask.

§	 26.	 UchwaEa	 podlega	 ogEoszeniu	 w	 Dzienniku	
Urzędowym	Województwa	Lubelskiego.

§	27.	UchwaEa	wchodzi	w	rycie	po	upEywie	30	dni	
od	ogEoszenia	w	Dzienniku	Urzędowym	Wojewódz-
twa	Lubelskiego.

Przewodniczący	Rady	Miejskiej
PaweE Podgórski
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ZADĄCZNIK	NR	18	
DO	UCHWADY	NR	XXXIX/264/2010

RADY	MIEJSKIEJ	W	PIASKACH
Z	DNIA	9	MARCA	2010	R.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJ-
SCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PIASKI

Projekt	 zmiany	miejscowego	planu	 zagospodaro-
wania	 przestrzennego	 gminy	 Piaski	 wyEorono	 do	
publicznego	wglądu	w	terminie	od	24	listopada	do	

23	grudnia	2009	r.	W	ustalonym	terminie	tj.	do	13	
stycznia	2010	r.	nie	wniesiono	uwag.



Dziennik	Urzędowy
Województwa	Lubelskiego	Nr	51 ｠	5551	｠ Poz.	1070	

ZADĄCZNIK	NR	19	
DO	UCHWADY	NR	XXXIX/264/2010

RADY	MIEJSKIEJ	W	PIASKACH
Z	DNIA	9	MARCA	2010	R.

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH 
W ZMIANIE PLANU INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEqĄ DO 

ZADAF WDASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI 
O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zmiana	 miejscowego	 planu	 zagospodarowania	
przestrzennego	 gminy	 Piaski	 	 powoduje	 koniecz-
no[ć	 realizacji	 inwestycji	 z	 zakresu	 infrastruktury	

technicznej,	które	nalerą	do	zadaG	wEasnych	gminy,	
w	ramach	wEasnych	[rodków	oraz	funduszy	pomo-
cowych.


