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UCHWA A NR XLIV/220/2010
RADY GMINY KRA NIK
z dnia 16 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra nik etap - I
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717 z
pó n. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z pó n.
zm.) oraz uchwa y Nr XLI/179/2006 Rady Gminy
Kra nik z dnia 11 sierpnia 2006 r. sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra nik,
Rada Gminy uchwala co następuje:
Rozdzia 1
PRZEPISY OGÓLNE
§1. Po stwierdzeniu zgodno ci z ustaleniami Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kra nik , zatwierdzonego uchwa ą Nr III/15/2002 r. Rady Gminy Kra nik
z dnia 30 grudnia 2002 r., zmienionego uchwa ą
Nr XXXV/170/2009 Rady Gminy Kra nik z dnia 20
listopada 2009 r. - uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kra nik.
§2.
1) Zmienia się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra nik, zatwierdzony
uchwa ą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kra nik z dnia
20 listopada 2003 r., na obszarach wymienionych
w niniejszej uchwale, oznaczonych na za ącznikach
graficznych do niniejszej uchwa y.
2) Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o planie, nale y przez to rozumieć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kra nik, zatwierdzony uchwa ą Nr XIII/48/2003 Rady Gminy
Kra nik z dnia 20 listopada 2003 r.
3) Zmiana planu stanowi tre ć niniejszej uchwa y
i wyra ona jest w postaci:
1) przepisów ogólnych dotyczących wszystkich
terenów objętych zmianą planu (rozdzia I),
2) ustale ogólnych dotyczących wszystkich terenów objętych zmianą planu (rozdzia II),
3) ogólnych zasad kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenów (rozdzia III),
4) ustale szczegó owych, dotyczących poszczególnych terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi (rozdzia IV),
5) rysunków zmiany planu w skali 1:1000 i
1:2000 dla poszczególnych terenów, stanowiących

za ączniki od numeru 1 do numeru 27 do niniejszej
uchwa y,
6) rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag
do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra nik stanowiącego za ącznik nr 26 do uchwa y,
7) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do
zada w asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, stanowiącego za ącznik nr 27 do uchwa y.
§3.
1) Zmiana planu obejmuje obszary na terenie Gminy Kra nik w granicach oznaczonych na za ącznikach graficznych w skali 1:1000 oraz 1:2000 w
obrębach:
1) Dąbrowa Bór zgodnie z za ącznikiem nr 1,
2) Kowalin zgodnie z za ącznikiem nr 2 i nr 3,
3) Podlesie zgodnie z za ącznikiem nr 4,
4) Pasieka zgodnie z za ącznikiem nr 5,
5) S odków Pierwszy zgodnie z za ącznikiem nr 6,
6) S odków Drugi zgodnie z za ącznikiem nr 7,
7) Suchynia zgodnie z za ącznikami od nr 8 do nr
10,
8) Sp awy Pierwsze obręb Bojanówka zgodnie z
za ącznikiem nr 10,
9) Stró a zgodnie z za ącznikiem nr 11 i nr 12,
10) Stró a Kolonia zgodnie z za ącznikiem od nr
12 do nr 16 oraz nr 24 i nr 25,
11) S odów Trzeci zgodnie z za ącznikiem nr 17,
12) Sp awy Drugie obręb Niziny zgodnie z za ącznikiem nr 18,
13) Sp awy Drugie obręb Sp awy-Kolonia zgodnie
z za ącznikiem nr 19,
14) Karpiówka zgodnie z za ącznikiem nr 20,
15) Lasy obręb Zarzecze Pierwsze zgodnie z zaącznikami od nr 21 do nr 23.
§4.
1) Celem regulacji zawartych w ustaleniach zmiany planu jest:
1) ustalenie przeznaczenia terenów,
2) ochrona lokalnych interesów publicznych poprzez unormowanie i podporządkowanie dzia a
inwestycyjnych wymogom zachowania adu przestrzennego,
3) okre lenie przeznaczenia oraz zasad zagospodarowania poszczególnych terenów, tak aby umo liwić kszta towanie adu przestrzennego w sposób
zapewniający ochronę rodowiska i zdrowia ludzi
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oraz warto ci kulturowych gminy.
§5.
1) Przedmiotem ustale zmiany planu są:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone symbolem MN;
2) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone symbolem RM,
3) tereny us ug oznaczone symbolem U,
4) tereny przemys owe oznaczone symbolem P,
5) tereny eksploatacji powierzchniowej z ó kopalin oznaczone symbolem PG,
6) tereny komunikacji, oznaczone symbolem KDX,
7) zasady zagospodarowania terenów o których
mowa w pkt. 1-6,
8) zasady obs ugi komunikacyjnej,
9) zasady zaopatrzenia terenu w infrastrukturę
technicznę.
2) Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach
zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) linie rozgraniczające tereny o ró nym przeznaczeniu i sposobie u ytkowania,
2) linie zabudowy nieprzekraczalne.
3) Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany planu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulowany lub informacyjny.
§6.
1) Ilekroć w przepisach niniejszej uchwa y jest
mowa o:
1) rysunku planu - nale y przez to rozumiec graficzny zapis planu, przedstawiony na mapach zasadniczych w skali 1:1000 i 1: 2000 stanowiących
za ącznik do niniejszej uchwa y;
2) terenie - nale y przez to rozumie teren o okrelonym w miejscowym planie przeznaczeniu podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczającymi oraz
oznaczony symbolem;
3) przeznaczeniu podstawowym - nale y przez to
rozumieć takie przeznaczenie, które przewa a na
danym terenie;
4) przeznaczeniu wielofunkcyjnym - nale y przez
to rozumieć równowa no ć okre lonych rodzajów
przeznaczenia, oznaczonego jako kilka symboli literowych, które mogą istnieć samodzielnie;
5) przeznaczeniu dopuszczalnym nale y przez to
rozumieć rodzaje przeznaczenia inne ni podstawowe, stanowiące jego uzupe nienie;
6) adaptacji - nale y przez to rozumieć przystosowanie, dostosowanie, dopasowanie istniejącego
zagospodarowania do funkcji z zakresu podstawowego lub dopuszczalnego;
7) rozbudowie nale y przez to rozumieć roboty
budowlane prowadzące do powiększenia kubatury
lub powierzchni zabudowy istniejących obiektów;
8) nieprzekraczalnej linii zabudowy nale y przez
to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię,
którą nie mo e przekroczyć aden element projektowanej zabudowy;
9) granicy eksploatacji z o a nale y przez to ro-
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zumieć wyznaczoną dla danego terenu linię, poza
którą nie mo na prowadzić eksploatacji z o a i lokalizować jakichkolwiek obiektów kubaturowych;
10) powierzchni biologicznie czynnej
nale y
przez to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą ro linno cią;
11) zabudowie us ugowej - nale y przez to rozumieć zabudowę na potrzeby us ug komercyjnych,
publicznych lub rzemios a, związanych z obs ugą
zespo u zabudowy oraz us ug uzupe niających inne
funkcje, pod warunkiem konieczno ci zachowania
standardów jako ci rodowiska;
12) obiektach u ytku publicznego - nale y przez
to rozumieć obiekty o funkcji us ugowej realizowane z przewagą funduszy publicznych we wszystkich
dziedzinach o charakterze ogólnospo ecznym, realizowanych w ramach dzia a w asnych przez samorząd lokalny;
13) ucią liwo ci - nale y przez to rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające ycie ludzi albo
dokuczliwe dla otaczającego rodowiska, a zw aszcza: ha as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i
zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód;
14) us ugach nieucią liwych - nale y przez to rozumieć dzia alno ć gospodarczą spe niającą warunki
zachowania standardów jako ci rodowiska do poziomu zgodnego z normami;
15) zieleni izolacyjnej nale y przez to rozumieć
zwartą, zró nicowaną gatunkowo ziele wysoką i
niską mającą na celu izolowanie optyczne i agodzenie negatywnego oddzia ywania okre lonej funkcji
lub dzia alno ci na otoczenie;
16) drodze publicznej nale y przez to rozumieć
drogę zaliczona na podstawie ustawy o drogach publicznych do kategorii dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, wydzielonych liniami rozgraniczającymi;
17) drodze wewnętrznej
nale y przez to rozumieć teren komunikacji ączący teren objęty planem
z drogami publicznymi;
18) ziele urządzona - nale y przez to rozumieć
zró nicowaną gatunkowo ziele wysoką i niską o
charakterze ozdobnym.
2) Nie zdefiniowane pojęcia nale y rozumieć zgodnie z przepisami szczególnymi.
Rozdzia 2
USTALENIA OGÓLNE
§7. W ustaleniach zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra nik, zatwierdzonego uchwa a Nr XIII/48/2003 Rady Gminy
Kra nik z dnia 20 listopada 2003 wprowadza się
następujące korekty:
1) §3 ust. 1.1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: dopuszcza się zabudowanie ącznie do 30% powierzchni
dzia ki .
2) §3 ust. 1.1 pkt 8 lit. c otrzymuje brzmienie:
wysoko ć kalenicy do 11,0 m .
3) §3 ust. 1.1 pkt 8 lit. d otrzymuje brzmienie:
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dach o po aciach, nachylonych pod kątem 20°45°, z dopuszczeniem naczó ków, lukarn itp. .
4) w §3 ust. 1.1 dodaje się pkt 13 w brzmieniu:
zakazuje się lokalizowania stacji paliw p ynnych i
stacji autogazu.
5) w §3 ust. 1.1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
6) §3 ust. 1.2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: dopuszcza się zabudowanie ącznie do 50% powierzchni
dzia ki.
7) §3 ust. 1.2 pkt 6 lit. c otrzymuje brzmienie:
wysoko ć kalenicy do 11,0 m.
8) §3 ust. 1.2 pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie:
dach o po aciach, nachylonych pod kątem 20°45°, z dopuszczeniem naczó ków, lukarn itp. .
9) w §3 ust. 1.2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
zakazuje się lokalizowania stacji paliw p ynnych i
stacji autogazu.
10) w §3 ust. 1.2 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
11) §3 ust. 2.1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: dopuszcza się lokalizowanie budynków us ugowohandlowych o wysoko ci 3 kondygnacji nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu.
12) w §3 ust. 2.1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
13) w §3 ust. 2.2 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
14) §3 ust. 2.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: dopuszcza się budynki o wysoko ci do 3 kondygnacji
nadziemnych, w tym trzecia w poddaszu.
15) w §3 ust. 2.3 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
16) w §3 ust. 2.4 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
17) §3 ust. 2.5 pkt 3 lit. d. otrzymuje brzmienie: wyklucza się realizację budynków w odleg o ci
mniejszej ni 12 metrów od lasu.
18) w §3 ust. 2.5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
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minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
19) w §3 ust. 4.1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, modernizacji i rozbudowy.
20) §3 ust. 4.3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: zakazuje się lokalizowania wszelkich budynków z wyjątkiem bezpo rednio związanej z gospodarką le na, w
lasach i w odleg o ci mniejszej ni 12,0 m od lasu.
21) w §3 ust. 5.1 lit. a otrzymuje brzmienie: zak ady przemys owe (w tym energetyczne i cegielnie),
22) w §3 ust. 5.1 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
23) w §3 ust. 5.1 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
na terenach istniejących cegielni okre lonych na
za ączniku graficznym symbolem P dopuszcza się
eksploatację z ó , których eksploatacja odbywać się
będzie na warunkach okre lonych w ust. 5.5.
24) w §3 ust. 5.2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
25) w §3 ust. 5.3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
zakazuje się zabudowy cieków wodnych trwa ych
i okresowych nie wyznaczonych rysunkiem planu;
lokalizacja obiektów kubaturowych z zachowaniem
minimum 5,0 m nieprzekraczalnej linii zabudowy.
26) w §3 ust. 7.2 skre la się pkt 7.
27) w §3 ust. 7.3 skre la się pkt 5.
28) w §3 ust. 7.4 skre la się pkt 5.
29) w §3 ust. 7.5 skre la się pkt 8.
§8.
1) Ustalenia ogólne, okre lające sposób zagospodarowania oraz kszta towania zabudowy obowiązują dla wszystkich terenów objętych niniejszym opracowaniem.
2) Plan zagospodarowania przestrzennego obszaru
gminy uwzględnia zasady rozwoju zrównowa onego. W szczególno ci nie narusza walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy, stanowiących elementy krajowego systemu obszarów chronionych.
3) Dopuszcza się, z zastrze eniem ust. 1, inwestowanie jedynie zgodne z ustalonym w niniejszej
uchwale przeznaczeniem (funkcją) oraz zasadami
zabudowy i zagospodarowania poszczególnych terenów - oznaczonych na rysunkach zmiany planu
stanowiących za ączniki do niniejszej uchwa y odrębnymi symbolami i ograniczonych za pomocą linii
rozgraniczających.
4) W poszczególnych terenach dopuszcza się lokalizację, w sposób nie kolidujący z podstawowym
przeznaczeniem tych terenów, nie przedstawionych na rysunkach zmiany planu obiektów i sieci
infrastruktury gazowej, kanalizacyjnej, telekomuni-
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kacyjnej, energetycznej i wodnej oraz kontenerów
i pojemników do zbierania odpadów komunalnych,
s u ących bezpo redniej obs udze tych terenów.
Tego typu obiekty i sieci infrastruktury mogą być
lokalizowane poza liniami rozgraniczającymi dróg
publicznych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie sieci w liniach rozgraniczających dróg, za zgodą Zarządcy drogi.
5) Tereny, dla których zmiana planu miejscowego
przewiduje przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą być do czasu zagospodarowania zgodnie
z planem, u ytkowane w sposób dotychczasowy.
Na terenach tych zakazuje się rozbudowy istniejących obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą
w planie.
6) W przypadku sprzeczno ci ustale ogólnych
z ustaleniami szczegó owymi odnoszącymi się do
tego samego terenu, warunki zagospodarowania
zawarte w ustaleniach szczegó owych mają pierwsze stwo przed warunkami zawartymi w ustaleniach ogólnych.
§9. Zasady realizacji
1) Realizacja ustale niniejszej uchwa y winna odbywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz innymi aktami prawnymi związanymi
z procesami inwestycyjnymi przy spe nieniu norm
ochrony rodowiska naturalnego i zachowania warto ci kulturowych obszaru.
2) Realizacja planu winna respektować prawo w asno ci oraz prawo w adania terenami, w stosunku
do których plan wprowadza zmiany u ytkowania.
3) Realizacja inwestycji winna odbywać się w granicach terenów wyznaczonych planem pod okre lony rodzaj u ytkowania.
4) Konieczno ci zmiany ustale niniejszej uchwa y
nie powodują:
1) lokalne zmiany przebiegu istniejących urządze
liniowych infrastruktury technicznej, wynikające z
uzasadnionych rozwiąza projektowych oraz budowa i rozbudowa lokalnych systemów uzbrojenia terenów sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycznej,
ącznie ze stacjami transformatorowymi;
2) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrznych
i dojazdowych do terenów przeznaczonych do zainwestowania oraz do terenów rolnych i le nych.
§10. Zasady podzia u nieruchomo ci
1) Scalenia i podzia u nieruchomo ci mo na dokonać wy ącznie w sposób zgodny z ustaleniami niniejszej uchwa y w oparciu o przepisy szczególne.
2) Dzia ki gruntu powstające w wyniku scalenia
i podzia u nieruchomo ci są dzia kami budowlanymi, pod warunkiem spe nienia wymogów zawartych
§10 ust. 4.
3) Podzia nieruchomo ci nie jest dopuszczony, jeeli projektowane do wydzielenia dzia ki gruntu nie
mają dostępu do drogi publicznej (za dostęp do drogi publicznej uwa a się równie drogi wewnętrzne
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wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich
s u ebno ci dla wydzielonych dzia ek gruntu albo
ustanowienia dla tych dzia ek innych s u ebno ci
drogowych).
4) Dzia ki gruntu powstające w wyniku podzia u
nieruchomo ci są dzia kami budowlanymi, je li ich
powierzchnia jest nie mniejsza ni :
a) 1000 m2 przy szeroko ci frontu dzia ki nie
mniejszej ni 18,0 m dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
b) 2000 m2 przy szeroko ci frontu dzia ki nie
mniejszej ni 20,0 m dla zabudowy zagrodowej,
c) 1000 m2 dla zabudowy us ugowej.
5) W uzasadnionych przestrzennie przypadkach
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza się mo liwo ć zmniejszenia powierzchni i szeroko ci frontu wydzielanej
dzia ki o nie więcej ni 15%.
6) Warunkiem udzielenia pozwolenia na budowę
jest zapewnienie prawnego dojazdu z dróg publicznych do dzia ki budowlanej.
7) Ustalenia dotyczące minimalnej powierzchni
dzia ek nie dotyczą wydziele :
a) pod urządzenia infrastruktury technicznej,
b) pod drogi wewnętrzne.
§11. Zasady obs ugi w zakresie infrastruktury
technicznej
1) Zaopatrzenie w wodę; zaopatrzenie w wodę w
tym równie do celów przeciwpo arowych - z wodociągu wiejskiego poprzez jego rozbudowę lub z
w asnego ujęcia.
2) Odprowadzania i oczyszczania cieków:
1) odprowadzanie cieków do czasu realizacji kanalizacji zbiorczej do przydomowych oczyszczalni
cieków lub zbiorników bezodp ywowych z obowiązkiem wywozu do oczyszczalni cieków, docelowo obowiązuje pod ączenie do sieci kanalizacyjnej;
2) realizacja przydomowych oczyszczalni cieków
po dokonaniu uprzednich bada hydrogeologicznych terenu.
3) Elektroenergetyka:
1) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się
poprzez system sieci redniego napięcia 15 kV w
wykonaniu napowietrznym i kablowym;
2) w przypadku wzrostu obcią enia nale y przewidzieć na terenach zurbanizowanych budowę linii
elektroenergetycznych redniego i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV dla
zasilania obecnych i przysz ych odbiorców energii
elektrycznej; dla ewentualnych wnętrzowych stacji
transformatorowych przewidywanych w osiedlach
o zwartej zabudowie ich lokalizację nale ny planować w miejscach na terenach wyw aszczonych z
dogodnym dojazdem dla cię kiego sprzętu;
3) dopuszcza się realizację stacji transformatorowych w odleg o ci 1,5 metra od granicy sąsiedniej
dzia ki;
4) ewentualna przebudowa linii elektroenergetycznych kolidujących z planem zagospodarowania oraz
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wykonanie obostrze w miejscach skrzy owa lub
zbli e projektowanych obiektów (w zale no ci od
rodzaju obiektu) z istniejącymi liniami elektroenergetycznymi odbywać się będzie kosztem i staraniem
Inwestora projektowanej zabudowy na podstawie
warunków przebudowy kolidujących urządze elektroenergetycznych i stosowanej umowy cywilno
-prawnej;
5) tereny planowanej zabudowy przewidzieć z
uwzględnieniem pasów technicznych pod istniejącymi i przewidywanymi liniami napowietrznymi
rednich i wysokich napięć;
6) na terenach planowanej zabudowy nale y przewidzieć dla linii kablowych Sn i nN oraz z ączy kablowych nN pas techniczny o szeroko ci min. 1,0
m;
7) wyznacza się pasy techniczne wzd u napowietrznych linii elektroenergetycznych: o szerokoci 40 m dla linii wysokiego napięcia WN 110 kV
oraz 15 m dla linii redniego napięcia SN 15 kV; w
przypadku przewidywania lokalizacji elektroenergetycznych linii kablowych w pasach drogowych ich
szeroko ć powinna umo liwić realizację w zgodnoci z obowiązującymi przepisami dotyczącymi eksploatacji dróg;
8) w pasach technicznych nie wolno sadzić drzew,
budować obiektów oraz sk adować materia ów.
9) przy ączenie do sieci elektroenergetycznej
obiektów na terenach o rozproszonej zabudowie lub
w granicach istniejącej sieci będzie uzale nione od
warunków technicznych i ekonomicznych po ączenia. W przypadku odmowy przez LUBZEL SA przy ączenia wed ug stawek taryfowych z powodu braku
ww. warunków oraz braku zastrze e od tej odmowy ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, op ata za
przy ączenie będzie uzgodniona przez strony w stosownej umowie o przy ączenie.
4) Zaopatrzenie w gaz:
1) ustala się zaopatrzenie w gaz z systemu gazowniczego, przy za o eniu adaptacji, modernizacji i
wymaganej rozbudowy uk adu przesy owego;
2) strefy bezpiecze stwa oraz kontrolowane od
sieci gazowych przyjmuje się zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów szczególnych;
3) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać
sieci gazowe okre lają odrębne przepisy;
4) drzewa i krzewy mogą być sadzone w odleg oci min. 1,5 m od zewnętrznej cianki gazociągu.
5) Gospodarka odpadami: usuwanie odpadów staych przez s u by komunale na sk adowisko odpadów.
6) Sieć infrastruktury technicznej lokalizuje się
poza liniami rozgraniczającymi dróg, z zachowaniem
obowiązujących przepisów. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie sieci w liniach
rozgraniczających dróg, za zgodą zarządcy drogi.
7) Zagospodarowanie terenu nale y wykonać w
sposób nie kolidujący z istniejącymi urządzeniami
infrastruktury technicznej.
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§12. Zasady ochrony rodowiska
1) W obszarze gminy Kra nik występuje wiele elementów rodowiska cennych przyrodniczo. Najbardziej warto ciowe elementy o du ej atrakcyjno ci
przyrodniczej i krajobrazowej są objęte ochroną:
1) Kra nicki Obszar Chronionego Krajobrazu
2) Zielony Pier cie wokó miasta Kra nik,
3) G ówny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP) nr
406 (Lublin),
4) Strefa ochronna ujęcia wody- istniejąca i projektowana.
2) W obszarach objętych zmianą planu ustala się:
1) lokalizowanie wy ącznie obiektów o ucią liwoci nie wykraczającej poza granice w adania terenem przez inwestora;
2) nakaz zachowania istniejącej warto ciowej zieleni; w szczególnych przypadkach dopuszcza się
wycinkę drzew wy ącznie za zgodą odpowiednich
organów, związanych z pielęgnacją drzewostanu, w
innych wypadkach nakazuje się odtworzenie zniszczonego drzewostanu;
3) istniejące i projektowane zagospodarowanie terenu nie mo e powodować przekrocze standardów
jako ci rodowiska;
4) zakaz wprowadzenia nie oczyszczonych cieków do wód powierzchniowych i do ziemi;
5) zorganizowany sposób odprowadzania wód
opadowych z powierzchni zanieczyszczonych i
parkingów o powierzchni powy ej 0,1 ha oraz ich
oczyszczenie do parametrów okre lonych w przepisach szczególnych;
6) ochronę naturalnego ukszta towania terenu,
a sposób zagospodarowania terenu oraz realizacja
obiektów kubaturowych nie mogą naruszać dro noci dolin, mających wp yw na funkcjonowanie systemu przyrodniczego gminy i stanowiących naturalny drena wód opadowych i roztopowych;
7) w zagospodarowaniu terenów przeznaczonych
do zainwestowania nale y dą yć do zachowania
ączno ci ekologicznej pomiędzy ekosystemami biologicznie czynnymi (np. tereny pól uprawnych, ąk,
dolina rzeki, las).
3) W Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu ustala się następujące zasady zagospodarowania
dotyczące ochrony i kszta towania rodowiska:
1) Ogólne zasady gospodarowania w Kra nickim
Obszarze Chronionego Krajobrazu okre la Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego Nr 39 z dnia 17
lutego 2006 r.
2) Na obszarze tym zakazuje się:
a) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronie i miejsc
rozrodu oraz tarlisk i z o onej ikry, z wyjątkiem amatorskiego po owu ryb oraz wykonywania czynno ci
związanych z racjonalną gospodarką rolną, le ną,
rybacką i owiecką,
b) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddzia ywać na rodowisko w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 3 pa dziernika 2008 roku o udostępnieniu informacji o rodowisku i jego ochronie,
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udziale spo ecze stwa w ochronie rodowiska oraz
o ocenach oddzia ywania na rodowisko,
c) likwidowania i niszczenia zadrzewie
ródpolnych, przydro nych i nadwodnych, je eli nie wynikają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i
zapewnienia bezpiecze stwa ruchu drogowego lub
wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządze wodnych,
d) wydobywania do celów gospodarczych ska ,
w tym torfu oraz skamienia o ci, w tym kopalnych
szczątków ro lin i zwierząt, a tak e minera ów i
bursztynu,
e) wykonywania prac ziemnych trwale zniekszta cających rze bę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub
budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub
naprawą urządze wodnych,
f) dokonywania zmian stosunków wodnych, je eli
s u ą innym celom ni ochrona przyrody lub zrównowa one wykorzystanie u ytków rolnych, le nych
oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka,
g) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych,
starorzeczy oraz obszarów wodno-b otnych,
h) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie
o szeroko ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i
innych zbiorników wodnych z wyjątkiem urządze
wodnych oraz obiektów s u ących prowadzeniu racjonalnej gospodarki wolnej, le nej lub rybackiej.
3) Zakazy, o których mowa w pkt. 2 lit. b nie
dotyczą:
a) wykonywania zada na rzecz obronno ci kraju i
bezpiecze stwa pa stwa,
b) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dzia a
związanych z bezpiecze stwem powszechnym,
c) realizacji inwestycji celu publicznego.
4) Zakaz, o którym mowa w pkt. 2 lit. b nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco
oddzia ywać na rodowisko, dla których przeprowadzona ocena oddzia ywania na rodowisko wykazaa brak znacząco negatywnego wp ywu na ochronę
przyrody Obszaru Chronionego Krajobrazu.
4) W Zielonym Pier cieniu wokó Kra nika ustala
się następujące zasady zagospodarowania dotyczące ochrony i kszta towania rodowiska:
1) Zielony pier cie traktuje się jako strefy czynnej
ochrony fizjonomii krajobrazu, co oznacza konieczno ć wzbogacania przyrodniczego tych terenów
znajdujących się w jego obrębie. W obszarze zielonego pier cienia ustala się:
a) ochronę struktury ekologicznej z pozosta o ciami przyrody zbli onej do naturalnej i osobliwo ciami
przyrodniczo-krajobrazowymi,
b) ochronę to samo ci osadnictwa i krajobrazu
wiejskiego przed semiubranizacją,
c) ochronę struktury przestrzennej przed chaotyczną urbanizacją,
d) funkcję wypoczynku codziennego i wiątecznego dla mieszka ców miasta,
e) funkcję buforową os abiającą presję miasta na
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tereny wiejskie.
5) G ówne Zbiorniki Wód Podziemnych (GZWP) nr
406 ustala się następujące zasady zagospodarowania dotyczące ochrony i kszta towania rodowiska:
1) W obszarach GZWP nr 406 ustala się:
a) ochronę ilo ciową i jako ciową zasobów wodnych,
b) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych oraz
wykonywania robót lub innych czynno ci, które
mogą spowodować trwa e zanieczyszczenie gruntów lub wód,
c) zakaz lokalizowania inwestycji zaliczanych do
przedsięwzięć mogących znacząco oddzia ywać na
rodowisko w zakresie zanieczyszczenia wód podziemnych.
6) Ochrona wód podziemnych: wydzielenie obszarów chronionych ma na celu powstrzymanie postępującej degradacji wód podziemnych i zachowanie
czystych wód do wykorzystania w przysz o ci. W
strefach po redniej ochrony sanitarnej ujęć wód
podziemnych obowiązują zasady zagospodarowania
zgodnie z decyzjami w sprawie ustanowienia stref
ochronnych, w szczególno ci Decyzją Wojewody
Lubelskiego OS.II.6210/66/98 z dnia 17.02.1998
r. lub innymi decyzjami wydanymi w sprawie stref
ochrony sanitarnej ujęć wód, a tak e ich pó niejszymi zmianami.
§13. Zasady ochrony warto ci kulturowych
1) Ochronie konserwatorskiej podlegają obszary
i stanowiska archeologiczne na terenach objętych
niniejsza uchwa ą:
1) wszelkie prace ziemne prowadzone na obszarze
strefy obserwacji archeologicznej - wymagają uzyskania warunków i wytycznych konserwatorskich
w celu ustalenia dalszego toku postępowania;
2) wszelkie inwestycje liniowe, budowle kubaturowe oraz inne związane z przekszta ceniem terenu
prowadzone w obrębie stanowiska archeologicznego wymagają przeprowadzenia prac pod nadzorem
uprawnionego archeologa lub przedinwestycyjnych
ratowniczych bada wykopaliskowych.
2) Je eli zostanie znaleziony przedmiot na terenach objętych niniejsza uchwa ą, co do którego istnieje przypuszczenie, i jest ona zabytkiem archeologicznym, obowiązuje:
1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić
lub zniszczyć odkryty przedmiot;
2) zabezpieczyć przy u yciu dostępnych rodków,
ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
3) niezw ocznie zawiadomić o tym w a ciwego
wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je li to
nie jest mo liwe w a ciwego wójta.
§14. Komunikacja
Uk ad drogowy
1) W granicach terenów objętych opracowaniem
ustala się ciągi dróg o następujących parametrach:
1) KDX - drogi wewnętrzne utwardzone - o ustaleniach:
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a) szeroko ć jezdni - 3,0 - 5,0 metrów,
b) szeroko ć w liniach rozgraniczających
do 10,0 metrów,
c) dostępno ć nieograniczona.
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od 5,0

Rozdzia 3
Ogólne zasady kszta towania zabudowy i zagospodarowania terenów
§15. Funkcje terenów Na obszarze gminy Kra nik
wyznacza się tereny o zró nicowanym przeznaczeniu oraz warunkach zabudowy i zagospodarowania. Na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie
oznaczonych rodzajów zagospodarowania, wed ug
okre lonych dla nich ustale . Tereny te oznaczone
są na rysunku stanowiącym za ącznik do niniejszej
uchwa y symbolami:
1) MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - o ustaleniach:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: us ugi nieucią liwe;
3) lokalizowanie us ug nieucią liwych wbudowanych w bry y budynków mieszkalnych pod warunkiem, i nie będą przekracza y 50% powierzchni
u ytkowej budynku mieszkalnego lub będą stanowiy parterową zabudowę towarzyszącą;
4) realizacja wolnostojącej parterowej zabudowy
gospodarczej lub gospodarczo -gara owej;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30%
powierzchni dzia ki;
6) obowiązuje zachowanie nie mniej ni 50% powierzchni biologicznie czynnej;
7) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkaniowej:
a) wysoko ć do 2 kondygnacji nadziemnych, z
których drugą stanowi poddasze u ytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powy ej
najwy szego punktu terenu w obrysie budynku,
c) maksymalna wysoko ć budynku 11,0 m do kalenicy, z wy ączeniem rozbudowy istniejących budynków mieszkalnych,
d) dach o po aciach, nachylonych pod kątem 20°45°, z dopuszczeniem naczó ków, lukarn itp.;
8) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy gospodarczej i gara owej:
a) wysoko ć 1 kondygnacja nadziemna,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powy ej
najni szego punktu terenu w obrysie budynku,
c) maksymalna wysoko ć budynku 9,0 m do kalenicy,
d) dachy o po aciach nachylonych pod kątem do
45°,
9) zakazuje się realizacji stacji paliw p ynnych i
gazowych;
10) dopuszcza się lokalizowanie budynków w odleg o ci 1,5 m od granicy z dzia ką sąsiednią lub przy
granicy dzia ki pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochro-
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ny przeciwpo arowej oraz prawa budowlanego;
11) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od
strony dróg krajowych i powiatowych;
12) obowiązują ustalenia szczegó owe planu (rozdzia IV).
2) RM tereny zabudowy zagrodowej - o ustaleniach:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
zagrodowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana na warunkach
jak dla terenów MN;
3) dopuszcza się lokalizowanie us ug nieucią liwych wbudowanych w bry y budynków mieszkalnych pod warunkiem, i nie będą przekracza y 50%
powierzchni u ytkowej budynku mieszkalnego lub
w parterowej zabudowie towarzyszącej;
4) realizacja budynków gospodarczych, inwentarskich, gara owych oraz budowli rolniczych pod
warunkiem utrzymania ucią liwo ci projektowanych
obiektów w granicach w adania terenem przez dysponenta obiektu;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy obiektami
mieszkalnymi, gospodarczymi i inwentarskimi ącznie do 40% powierzchni dzia ki;
6) powierzchnię biologicznie czynna ustala się na
40% powierzchni dzia ki;
7) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy mieszkalnej:
a) wysoko ć do 2 kondygnacji, z których drugą
stanowi poddasze u ytkowe,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powy ej
najni szego punktu terenu w obrysie budynku,
c) maksymalna wysoko ć budynku 11,0 m do kalenicy,
d) dach o po aciach nachylonych pod kątem 20°45°;
8) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy gospodarczej i inwentarskiej:
a) wysoko ć 1 kondygnacja nadziemna,
b) posadowienie parteru do 1,0 metra powy ej
najni szego punktu terenu w obrysie budynku,
c) maksymalna wysoko ć budynków gospodarczych 9,0 m do kalenicy, dla budynków inwentarskich za do 10,0 metrów,
d) dachy o po aciach nachylonych pod kątem do
45°;
9) dopuszcza się lokalizowanie budynków w odleg o ci 1,5 m od granicy z dzia ką sąsiednią lub przy
granicy dzia ki pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpo arowej oraz prawa budowlanego;
10) realizacja zabudowy jednorodzinnej w terenach zabudowy zagrodowej pod warunkiem , e
zwarty obszar terenów zabudowy nie mo e przekraczać 5.000 m2 na gruntach I - III klasy bonitacyjnej;
11) dopuszcza się wykorzystanie zabudowy zagrodowej na funkcję agroturystyczną oraz realizację
obiektów związanych z us ugami agroturystycznymi;
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12) zakazuje się realizacji stacji paliw p ynnych i
gazowych;
13) obowiązują ustalenia szczegó owe planu (rozdzia IV).
3) U tereny us ug - z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy
us ugowej (us ugi o charakterze komercyjnym i publicznym);
2) ustala się następujące wymogi wobec zabudowy us ugowej:
a) budynki us ugowe do 3 kondygnacji nadziemnych,
b) maksymalna wysoko ć budynku 12,0 m do kalenicy,
c) posadowienie parteru do 1,0 metra powy ej
najni szego punktu terenu w obrysie budynku,
d) dachy o nachyleniu po aci dachowych do 45º;
3) mo liwo ć zlokalizowania jednego parterowego
budynku gospodarczego lub gospodarczo- gara owego o wysoko ci kalenicy do 9,0 metrów i dachu
jedno lub dwuspadowym;
4) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkaniowej
w bryle budynku lub w odrębnej stanowiącej uzupe nienie funkcji terenu na warunkach okre lonych
w pkt. 2;
5) maksymalna powierzchnia zabudowy do 60%
powierzchni dzia ki przy zachowaniu nie mniej ni
20% powierzchni biologicznie czynnej;
6) nale y zagwarantować miejsca parkingowe w
ilo ci zaspakajającej potrzeby projektowanego przeznaczenia;
7) zakazuje się lokalizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddzia ywać na rodowisko, dla których obowiązek sporządzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko jest wymagany, bąd dla których
obowiązek sporządzania raportu oddzia ywania na
rodowisko mo e być wymagany, z zastrze eniem
ustale szczegó owych;
8) obowiązuje urządzenie zieleni z mo liwo cią lokalizowania obiektów ma ej architektury;
9) obowiązują ustalenia szczegó owe planu (rozdzia IV).
Rozdzia 4
USTALENIA SZCZEGÓ OWE
§16. Dąbrowa Bór
1) Teren oznaczony symbolem 1RM (za ącznik nr
1), po o ony w miejscowo ci Dąbrowa Bór przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust. 2;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej;
3) teren po o ony w strefie po redniej ochrony sanitarnej ujęć wód podziemnych;
4) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
powiatowej KDP 2722 L;
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5) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 2U (za ącznik nr 1),
po o ony w miejscowo ci Dąbrowa Bór przeznacza
się pod tereny us ug na następujących warunkach:
1) zabudowa us ugowa ( wietlice i obiekty u ytku
publicznego) realizowana na zasadach okre lonych
w §15 ust.3;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej;
4) teren po o ony w strefie po redniej ochrony sanitarnej ujęć wód podziemnych;
5) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
powiatowej KDP 2722 L;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§17. Kowalin
1) Teren oznaczony symbolem 3RM (za ącznik nr
2), po o ony w miejscowo ci Kowalin przeznacza
się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust. 2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 25,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej oraz
6,0 metrów od granicy z dzia ką nr 273 zlokalizowaną na terenie sąsiedniej gminy;
4) teren po o ony w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
5) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej
na sta y pobyt ludzi mo liwe jedynie poza zasięgiem
zagro e i ucią liwo ci okre lonych w przepisach
odrębnych; wznoszenie budynków w tym zasięgu
jest mo liwe jedynie pod warunkiem zastosowania
rodków technicznych zmniejszających ucią liwoci poni ej poziomu ustalonego w tych przepisach
bąd zwiększających odporno ć budynku na te zagro enia i ucią liwo ci, je eli nie jest to sprzeczne z
warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego
u ytkowania, okre lony w przepisach odrębnych;
6) realizacja urządze i innych rodków zmniejszających zakres ucią liwo ci ruchu drogowego staraniem i kosztem inwestora;
7) w zale no ci od potrzeb realizacja wolno stojącej stacji transformatorowej, w celu obs ugi terenów wyznaczonych pod zainwestowanie; granice
lokalizacji stacji mają charakter orientacyjny;
8) docelowa obs uga komunikacyjna terenu drogą o ni szej kategorii, do czasu jej realizacji obs uga
komunikacyjna tymczasowo istniejącym zjazdem indywidualnym z drogi krajowej KDK 74 za zgodą i na
warunkach Zarządcy drogi;
9) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 4P (za ącznik nr 3),
po o ony w miejscowo ci Kowalin przeznacza się pod
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tereny przemys owe na następujących warunkach:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny produkcyjne, bazy, sk ady, magazyny;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja administracyjno- socjalna i us ugi, obiekty gara owo - gospodarcze i inne niezbędne dla funkcjonowania zak adu;
3) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
4) obowiązuje zachowanie standardów jako ci
rodowiska dla terenów sąsiednich; inwestycja nie
mo e stanowić zagro enia dla walorów Kra nickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu;
5) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddzia ywać na rodowisko dla
których obowiązek sporządzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko jest wymagany;
6) mo liwo ć realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddzia ywać na rodowisko, dla których
obowiązek sporządzania raportu o oddzia ywaniu na
rodowisko mo e być wymagany;
7) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco
oddzia ywać na rodowisko dla których obowiązek
sporządzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko mo e być wymagany warunkuje się zachowaniem procedur okre lonych w przepisach szczególnych;
8) zakazuje się lokalizowania obiektów mieszczących w sobie funkcje mieszkaniową;
9) obowiązuje ograniczenie oddzia ywania dzia alno ci gospodarczej w granicach terenu do którego
inwestor posiada tytu prawny oraz dotrzymanie
standardów jako ci rodowiska na granicy terenu
wyznaczonego w planie;
10) gabaryty i forma zabudowy dla obiektów produkcyjnych, sk adów i magazynów:
a) maksymalna wysoko ć - 12 m od poziomu terenu do najwy szego punktu w dachu,
b) dachy o po aciach nachylonych pod kątem do
45°;
11) gabaryty i forma zabudowy przeznaczenia dopuszczalnego:
a) ilo ć kondygnacji - do 3 nadziemnych, w tym
trzecia w poddaszu u ytkowym,
b) maksymalna wysoko ć budynków do max. 12
m od poziomu terenu do najwy szego punktu w dachu,
c) dachy o po aciach nachylonych pod kątem 2045°,
d) budynki gospodarcze z dachami jedno lub dwuspadowym przy wysoko ci maksymalnie 7,0 m do
kalenicy;
12) obowiązuje zagwarantowanie miejsc parkingowych w ilo ci zaspakajającej potrzeby projektowanego przeznaczenia;
13) udzia powierzchni zabudowy do 60% powierzchni dzia ki, przy zachowaniu nie mniej ni
15% powierzchni biologicznie czynnej;
14) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod
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napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV
jest mo liwa pod warunkiem spe nienia wymaga
obowiązujących przepisów i uzgodnienia z Zarządcą
sieci;
15) obs uga komunikacyjna z drogi krajowej KDK
74 istniejącą drogą wewnętrzną oznaczoną symbolem KDX;
16) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§18. Podlesie
1) Teren oznaczony symbolem 7U (za ącznik nr
4), po o ony w miejscowo ci Podlesie przeznacza
się pod tereny us ug na następujących warunkach:
1) zabudowa us ugowa ( wietlice i obiekty u ytku
publicznego) realizowana na zasadach okre lonych
w §15 ust.3;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej;
5) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
powiatowej KDP 2721 L;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§19. Pasieka
1) Teren oznaczony symbolem 9RM (za ącznik nr
5), po o ony w miejscowo ci Pasieka przeznacza
się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
3) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod
napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV
jest mo liwa pod warunkiem spe nienia wymaga
obowiązujących przepisów i uzgodnienia z Zarządcą
sieci;
4) w zale no ci od potrzeb realizacja wolno stojącej stacji transformatorowej, w celu obs ugi terenów wyznaczonych pod zainwestowanie; granice
lokalizacji stacji mają charakter orientacyjny;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jedni drogi gminnej;
6) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108374 L;
7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§20. S odków Pierwszy
1) Teren oznaczony symbolem 10PG (za ącznik
nr 6), po o ony w miejscowo ci S odków Pierwszy
przeznacza się pod tereny eksploatacji powierzchniowej z ó kopalin na następujących warunkach:
1) realizacja inwestycji jako poszerzenie terenu
kopalni wydobycia surowców s u ących do wyrobu
ceg y zlokalizowanej na dzia ce sąsiedniej oznaczonej numerem ewidencyjnym 760/2;
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2) teren zanjduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
3) obowiązuje uzyskanie koncesji na rozpoznanie
i wydobycie od Starosty (dla kopalni o powierzchni
poni ej 2 ha);
4) przed rozpoczęciem wydobycia nale y usunąć
warstwę gleby, którą nale y ha dować na sk adowiskach poza z o em, z przeznaczeniem do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;
5) nale y zabezpieczyć pracujący na z o u sprzęt
w taki sposób, aby nie dopu cić do ska enia gruntu
substancjami ropopochodnymi;
6) zabrania się sk adowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów komunalnych lub przemys owych;
7) eksploatację nale y prowadzić w sposób nie
powodujący mo liwo ci powstawania nawisów i
obrywów skarp kąt nachylenia ciany eksploatacyjnej wyrobiska ko cowego nie mo e być większy
ni 33º, wskazane kszta towanie skarp w ramach
rekultywacji pod kątem 18° umo liwiającym mechaniczną uprawę gruntów le nych;
8) wyrobisko eksploatacyjne winno być zabezpieczone i oznakowane tablicami informacyjno
ostrzegawczymi;
9) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych jednokondygnacyjnych budynków pomocniczych na
czas prowadzenia eksploatacji z o a, zgodnie z zasadami bezpiecze stwa powszechnego i ochrony
przeciwpo arowej poza granicą eksploatacji z ó ;
10) nale y pozostawić pasy ochronne zgodnie z
normą PN-G-02100:1996 Górnictwo odkrywkowe. Szeroko ć pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych ;
11) dopuszcza się przekszta cenie powierzchni
ziemi w granicach terenu;
12) po zako czeniu eksploatacji z o a nale y wykonać rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego
poprzez wyprofilowanie jego skarp i roz cielenie
warstwy gleby na jego spągu i skarpach, nale y
przyjąć le ny kierunek rekultywacji, rekultywacja
winna być prowadzona sukcesywnie, w miarę jak
wyeksploatowane czę ci z o a stają się zbędne do
dalszej dzia alno ci górniczej;
13) pod ączenie do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie na warunkach ustalonych przez
dysponenta sieci;
14) obs uga komunikacyjna na warunkach dotychczasowych przewidzianych dla dzia ki o numerze
ewidencyjnym 760/2;
15) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§21. S odków Drugi
1) Teren oznaczony symbolem 13U (za ącznik nr
7), po o ony w miejscowo ci S odków Drugi przeznacza się pod tereny us ug na następujących warunkach:
1) zabudowa us ugowa ( wietlice i obiekty u ytku
publicznego) realizowana na zasadach okre lonych
w §15 ust.3;
2) mo liwo ć lokalizowanie boisk do gier, urzą-

Poz. 1763

dze sportowych i placów zabaw dla dzieci oraz
elementów ma ej architektury jako uzupe nienie istniejącego zagospodarowania;
3) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
4) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej;
6) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
powiatowej KDP 2737 L;
7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§22. Suchynia
1) Teren oznaczony symbolem 14MN (za ącznik nr
8), po o ony w miejscowo ci Suchynia przeznacza
się pod tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana na zasadach okre lonych w §15 ust. 1;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - 8,0 metrów
od granicy dzia ki z ulicą Nadrzeczną;
3) obs uga komunikacyjna z ulicy Nadrzecznej na
warunkach Zarządcy drogi;
4) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 15U (za ącznik nr
8), po o ony w miejscowo ci Suchynia przeznacza
się pod tereny us ug na następujących warunkach:
1) zabudowa us ugowa ( wietlice i obiekty u ytku
publicznego) realizowana na zasadach okre lonych
w §15 ust.3;
2) adaptacja, remonty i zmiana sposobu u ytkowania istniejącego budynku, oraz uzupe nienie zainwestowania terenu; rozbudowa budynku mo liwa
tylko poza nieprzekraczalną linią zabudowy;
3) mo liwo ć lokalizowania boisk do gier, urządze sportowych i placów zabaw dla dzieci oraz
elementów ma ej architektury jako uzupe nienie istniejącego zagospodarowania;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy 6,0 m od granicy dzia ki z ulicą Nadrzeczną;
5) obs uga komunikacyjna z ulicy Nadrzecznej na
warunkach dotychczasowych;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
3) Teren oznaczony symbolem 16RM (za ącznik nr
9), po o ony w miejscowo ci Suchynia przeznacza
się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi powiatowej;
3) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
powiatowej KDP 2702 L;
4) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§23. Sp awy Pierwsze obręb Bojanówka
1) Teren oznaczony symbolem 22RM (za ącznik nr
10), po o ony w miejscowo ci Sp awy Pierwsze ob-
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ręb Bojanówka przeznacza się pod tereny zabudowy
zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi drogi gminnej;
3) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108368L;
4) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 23RM (za ącznik nr
10), po o ony w miejscowo ci Sp awy Pierwsze obręb Bojanówka przeznacza się pod tereny zabudowy
zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi drogi gminnej;
4) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108368L;
5) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§24. Stró a
1) Teren oznaczony symbolem 24RM (za ącznik
nr 11), po o ony w miejscowo ci Stró a przeznacza
się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej
na sta y pobyt ludzi mo liwe jedynie poza zasięgiem
zagro e i ucią liwo ci okre lonych w przepisach
odrębnych; wznoszenie budynków w tym zasięgu
jest mo liwe jedynie pod warunkiem zastosowania
rodków technicznych zmniejszających ucią liwoci poni ej poziomu ustalonego w tych przepisach
bąd zwiększających odporno ć budynku na te zagro enia i ucią liwo ci, je eli nie jest to sprzeczne z
warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego
u ytkowania, okre lony w przepisach odrębnych;
4) realizacja urządze i innych rodków zmniejszających zakres ucią liwo ci ruchu drogowego staraniem i kosztem inwestora;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - 25,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi krajowej;
6) obs uga komunikacyjna z istniejącym indywidualnym zjazdem z drogi krajowej KDK 19 za zgodą i
na warunkach Zarządcy drogi;
7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 25RM (za ącznik
nr 12), po o ony w miejscowo ci Stró a przeznacza
się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
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dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) rozbudowa istniejących budynków, czę ciowo
zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy mo liwa tylko
poza nieprzekraczalną linią zabudowy;
4) z uwagi na występowanie strefy obserwacji
archeologicznej i stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia zawarte w §13 ust.1;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznych krawędzi jezdni dróg gminnych
oraz 12,0 m od terenów przewidzianych do zalesienia;
6) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z dróg
gminnych KDG 108375 L i KDG 108376 L;
7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
3) Teren oznaczony symbolem 26RM (za ącznik
nr 12), po o ony w miejscowo ci Stró a przeznacza
się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod
napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV
jest mo liwa pod warunkiem spe nienia wymaga
obowiązujących przepisów i uzgodnienia z Zarządcą
sieci;
3) w zale no ci od potrzeb realizacja wolno stojącej stacji transformatorowej, w celu obs ugi terenów wyznaczonych pod zainwestowanie; granice
lokalizacji stacji mają charakter orientacyjny;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych;
5) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z dróg
gminnych KDG 108375 L i KDG 108376 L;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§25. Stró a - Kolonia
1) Teren oznaczony symbolem 27RM (za ącznik
nr 12), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) rozbudowa istniejących budynków, czę ciowo
zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy mo liwa tylko
poza nieprzekraczalną linią zabudowy;
4) z uwagi na występowanie strefy obserwacji
archeologicznej i stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia zawarte w §13 ust.1;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej, 5,0
metrów od skarpy oraz 12,0 m od terenów przewidzianych do zalesienia;
6) w zagospodarowaniu terenu nale y zabezpieczyć dojazd do zabudowa zlokalizowanego na
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dzia ce oznaczonej numerem 12/1;
7) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108376 L;
8) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 28RM (za ącznik
nr 13), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) rozbudowa istniejących budynków, czę ciowo
zlokalizowanych pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy mo liwa tylko
poza nieprzekraczalną linią zabudowy;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów
od drogi wewnętrznej, tylna linia zabudowy dla
dzia ki oznaczonej numerem 256/2 zgodnie z za ącznikiem graficznym oraz 12,0 m od terenów przewidzianych do zalesienia;
5) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
3) Teren oznaczony symbolem 29RM (za ącznik
nr 14), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) w zale no ci od potrzeb realizacja wolno stojącej stacji transformatorowej, w celu obs ugi terenów wyznaczonych pod zainwestowanie; granice
lokalizacji stacji mają charakter orientacyjny;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi wewnętrznej,
a dla dzia ki ozn. nr ew. 83/17 - 20,0 metrów od
krawędzi jezdni drogi wewnętrznej;
5) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
4) Teren oznaczony symbolem 31MN (za ącznik
nr 15), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na następujących warunkach:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana na zasadach okre lonych w §15 ust.1;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) z uwagi na występowanie strefy obserwacji archeologicznej obowiązują ustalenia zawarte w §13
ust.1;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów
od drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 188;
5) obs uga komunikacyjna z drogi (ul. wierkowa)
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oznaczonej numerem ewidencyjnym 188 na warunkach dotychczasowych;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
5) Teren oznaczony symbolem 32P (za ącznik
nr 15), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny przemys owe na następujących warunkach:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny produkcyjne;
2) przeznaczenie dopuszczalne: funkcja administracyjno- socjalna;
3) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mogących znacząco oddzia ywać na rodowisko dla
których obowiązek sporządzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko jest wymagany;
4) mo liwo ć realizacji przedsięwzięć mogących
znacząco oddzia ywać na rodowisko, dla których
obowiązek sporządzania raportu o oddzia ywaniu na
rodowisko mo e być wymagany;
5) realizacja przedsięwzięć mogących znacząco
oddzia ywać na rodowisko dla których obowiązek
sporządzania raportu o oddzia ywaniu na rodowisko mo e być wymagany warunkuje się zachowaniem procedur okre lonych w przepisach szczególnych;
6) wprowadza się obowiązek uwzględnienia w zagospodarowaniu zieleni wysokiej i redniej o charakterze izolacyjnym od terenów o innych funkcjach, o
szeroko ci co najmniej 3 metrów;
7) wysoko ć budynków produkcyjnych do 1 kondygnacji nadziemnej, przy 7,0 m wysoko ci do kalenicy i dachach o spadkach po aci do 45°;
8) zasady zabudowy i zagospodarowania dla
obiektów biurowych i administracyjnych:
a) budynki o wysoko ci do dwóch kondygnacji
nadziemnych,
b) maksymalna wysoko ć budynków 9,0 m do kalenicy,
c) poziom pod ogi parteru budynków mieszkalnych nie wy ej ni 1,0 m od naturalnego poziomu
terenu, mierzony w najwy szym punkcie,
d) dachy o spadkach po aci dachowych pod kątem
do 45°;
9) obowiązuje zagwarantowanie miejsc parkingowych w ilo ci zaspakajającej potrzeby projektowanego przeznaczenia - min. 1 miejsce parkingowe na
ka de 50m2 powierzchni u ytkowej w budynku;
10) obowiązuje ograniczenie oddzia ywania dziaalno ci gospodarczej w granicach terenu do którego inwestor posiada tytu prawny oraz dotrzymanie
standardów jako ci rodowiska na granicy terenu
wyznaczonego w planie.
11) zakazuje się lokalizowania obiektów mieszczących w sobie funkcje mieszkaniową;
12) ucią liwo ć wnioskowanej inwestycji powinna zawierać się w granicach dysponenta terenu objętego decyzją;
13) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów
od drogi oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/8;
14) udzia powierzchni zabudowy do 60% po-
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wierzchni dzia ki, przy zachowaniu nie mniej ni
15% powierzchni biologicznie czynnej;
15) obs uga komunikacyjna z drogi (ul. Osiedlowa)
oznaczonej numerem ewidencyjnym 198/8;
16) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
6) Teren oznaczony symbolem 33MN (za ącznik
nr 16), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej na następujących warunkach:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana na zasadach okre lonych w §15 ust. 1;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zaącznikiem graficznym;
3) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108377 L;
4) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
7) Teren oznaczony symbolem 34RM (za ącznik
nr 16), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) nieprzekraczalna lina zabudowy zgodnie z zaącznikiem graficznym;
3) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108377 L;
4) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
8) Teren oznaczony symbolem 51RM (za ącznik
nr 14), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) rozbudowa istniejącego budynku gospodarczego, czę ciowo zlokalizowanego pomiędzy linią
rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy mo liwa tylko poza nieprzekraczalną linią
zabudowy;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10,0 metrów
od drogi wewnętrznej;
5) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
9) Teren oznaczony symbolem 52RM (za ącznik
nr 24), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego
zlokalizowanego na dzia ce ozn. nr ew. 100, częciowo zlokalizowanego pomiędzy linią rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy mo liwa tylko poza nieprzekraczalną linią zabudowy;

Poz. 1763

4) w zale no ci od potrzeb realizacja wolno stojącej stacji transformatorowej, w celu obs ugi terenów wyznaczonych pod zainwestowanie; granice
lokalizacji stacji mają charakter orientacyjny;
5) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej;
6) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108375 L;
7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
10) Teren oznaczony symbolem 53RM (za ącznik
nr 25), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej;
3) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108379 L;
4) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
11) Teren oznaczony symbolem 54RM (za ącznik
nr 25), po o ony w miejscowo ci Stró a - Kolonia
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) z uwagi na występowanie stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia zawarte w §13
ust.1;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej;
4) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z drogi
gminnej KDG 108379 L;
5) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§26. S odków Trzeci
1) Teren oznaczony symbolem 35RM (za ącznik
nr 17), po o ony w miejscowo ci S odków Trzeci
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
3) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów
od drogi wewnętrznej;
5) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 36RM (za ącznik
nr 17), po o ony w miejscowo ci S odków Trzeci
przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na
następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
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3) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod
napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV
jest mo liwa pod warunkiem spe nienia wymaga
obowiązujących przepisów i uzgodnienia z Zarządcą
sieci;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy ustala się na
6,0 metrów od drogi wewnętrznej;
5) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§27. Sp awy Drugie obręb Niziny
1) Teren oznaczony symbolem 37PG (za ącznik
nr 18), po o ony w miejscowo ci Sp awy Drugie
obręb Niziny przeznacza się pod tereny eksploatacji powierzchniowej z ó kopalin na następujących
warunkach:
1) realizacja inwestycji jako poszerzenie terenu
kopalni zlokalizowanej na dzia ce sąsiedniej oznaczonej numerem ewidencyjnym 64;
2) obowiązuje uzyskanie koncesji na rozpoznanie
i wydobycie od Starosty (dla kopalni o powierzchni
poni ej 2 ha);
3) przed rozpoczęciem wydobycia nale y usunąć
warstwę gleby, którą nale y ha dować na sk adowiskach poza z o em, z przeznaczeniem do sukcesywnej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego;
4) zakazuje się wydobywania kopaliny poza granicą eksploatacji z o a;
5) nale y zabezpieczyć pracujący na z o u sprzęt
w taki sposób, aby nie dopu cić do ska enia gruntu
substancjami ropopochodnymi;
6) zabrania się sk adowania w wyrobisku jakichkolwiek odpadów komunalnych lub przemys owych;
7) eksploatację nale y prowadzić w sposób nie
powodujący mo liwo ci powstawania nawisów i
obrywów skarp kąt nachylenia ciany eksploatacyjnej wyrobiska ko cowego nie mo e być większy
ni 33º, wskazane kszta towanie skarp w ramach
rekultywacji pod kątem 18° umo liwiającym mechaniczną uprawę gruntów le nych;
8) wyrobisko eksploatacyjne winno być zabezpieczone i oznakowane tablicami informacyjno
ostrzegawczymi;
9) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych jednokondygnacyjnych budynków pomocniczych na
czas prowadzenia eksploatacji z o a, zgodnie z zasadami bezpiecze stwa powszechnego i ochrony
przeciwpo arowej poza granicą eksploatacji z ó ;
10) nale y pozostawić pasy ochronne zgodnie z
normą PN-G-02100:1996 Górnictwo odkrywkowe. Szeroko ć pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych ;
11) dopuszcza się przekszta cenie powierzchni
ziemi w granicach terenu;
12) po zako czeniu eksploatacji z o a nale y wykonać rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego
poprzez wyprofilowanie jego skarp i roz cielenie
warstwy gleby na jego spągu i skarpach, nale y
przyjąć le ny kierunek rekultywacji, rekultywacja
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winna być prowadzona sukcesywnie, w miarę jak
wyeksploatowane czę ci z o a stają się zbędne do
dalszej dzia alno ci górniczej;
13) pod ączenie do sieci elektroenergetycznej odbywać się będzie na warunkach ustalonych przez
dysponenta sieci;
14) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
15) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§28. Sp awy Drugie obręb Sp awy - Kolonia
1) Teren oznaczony symbolem 38U (za ącznik nr
19), po o ony w miejscowo ci Sp awy Drugie obręb
Sp awy - Kolonia przeznacza się pod tereny us ug na
następujących warunkach:
1) zabudowa us ugowa ( wietlice i obiekty u ytku
publicznego) realizowana na zasadach okre lonych
w §15 ust.3;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów
od drogi wewnętrznej;
4) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
5) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 39RM (za ącznik nr
19), po o ony w miejscowo ci Sp awy Drugie obręb
Sp awy - Kolonia przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
3) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej
na sta y pobyt ludzi mo liwe jedynie poza zasięgiem
zagro e i ucią liwo ci okre lonych w przepisach
odrębnych; wznoszenie budynków w tym zasięgu
jest mo liwe jedynie pod warunkiem zastosowania
rodków technicznych zmniejszających ucią liwoci poni ej poziomu ustalonego w tych przepisach
bąd zwiększających odporno ć budynku na te zagro enia i ucią liwo ci, je eli nie jest to sprzeczne z
warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego
u ytkowania, okre lony w przepisach odrębnych;
4) realizacja urządze i innych rodków zmniejszających zakres ucią liwo ci ruchu drogowego staraniem i kosztem inwestora;
5) nieprzekraczalna lina zabudowy zgodnie z zaącznikiem graficznym;
6) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
3) Teren oznaczony symbolem 40RM (za ącznik nr
19), po o ony w miejscowo ci Sp awy Drugie obręb
Sp awy - Kolonia przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chro-
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nionego Krajobrazu;
3) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod
napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV
jest mo liwa pod warunkiem spe nienia wymaga
obowiązujących przepisów i uzgodnienia z Zarządcą
sieci;
4) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej
na sta y pobyt ludzi mo liwe jedynie poza zasięgiem
zagro e i ucią liwo ci planowanej drogi KDE S 46
okre lonych w przepisach odrębnych; wznoszenie
budynków w tym zasięgu jest mo liwe jedynie pod
warunkiem zastosowania rodków technicznych
zmniejszających ucią liwo ci poni ej poziomu ustalonego w tych przepisach bąd zwiększających odporno ć budynku na te zagro enia i ucią liwo ci,
je eli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi
dla obszarów ograniczonego u ytkowania, okre lony w przepisach odrębnych;
5) realizacja urządze i innych rodków zmniejszających zakres ucią liwo ci ruchu drogowego staraniem i kosztem inwestora;
6) nieprzekraczalna lina zabudowy zgodnie z zaącznikiem graficznym;
7) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
8) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
4) Teren oznaczony symbolem 41RM (za ącznik nr
19), po o ony w miejscowo ci Sp awy Drugie obręb
Sp awy - Kolonia przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
3) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej
na sta y pobyt ludzi mo liwe jedynie poza zasięgiem
zagro e i ucią liwo ci planowanej drogi KDE S 46
okre lonych w przepisach odrębnych; wznoszenie
budynków w tym zasięgu jest mo liwe jedynie pod
warunkiem zastosowania rodków technicznych
zmniejszających ucią liwo ci poni ej poziomu ustalonego w tych przepisach bąd zwiększających odporno ć budynku na te zagro enia i ucią liwo ci,
je eli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi
dla obszarów ograniczonego u ytkowania, okre lony w przepisach odrębnych;
4) realizacja urządze i innych rodków zmniejszających zakres ucią liwo ci ruchu drogowego staraniem i kosztem inwestora;
5) nieprzekraczalna lina zabudowy zgodnie z zaącznikiem graficznym;
6) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
7) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
5) Tereny oznaczone symbolami 42RM, 43RM
(za ącznik nr 19), po o one w miejscowo ci Sp awy Drugie obręb Sp awy - Kolonia przeznacza się
pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących
warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
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okre lonych w §15 ust.2;
2) teren znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
3) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
4) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej
na sta y pobyt ludzi mo liwe jedynie poza zasięgiem
zagro e i ucią liwo ci planowanej drogi KDE S 46
okre lonych w przepisach odrębnych; wznoszenie
budynków w tym zasięgu jest mo liwe jedynie pod
warunkiem zastosowania rodków technicznych
zmniejszających ucią liwo ci poni ej poziomu ustalonego w tych przepisach bąd zwiększających odporno ć budynku na te zagro enia i ucią liwo ci,
je eli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi
dla obszarów ograniczonego u ytkowania, okre lony w przepisach odrębnych;
5) realizacja urządze i innych rodków zmniejszających zakres ucią liwo ci ruchu drogowego staraniem i kosztem inwestora;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów
od drogi wewnętrznej oraz w terenie oznaczonym
symbolem 42RM 12,0 metrów od lasu;
7) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
8) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§29. Karpiówka
1) Teren oznaczony symbolem 44RM (za ącznik nr
20), po o ony w miejscowo ci Karpiówka przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowy zagrodowej realizowana na zasadach okre lonych w §15 ust.2;
2) teren czę ciowo znajduje się w Kra nickim Obszarze Chronionego Krajobrazu;
3) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
4) rozbudowa istniejących budynków gospodarczych, czę ciowo zlokalizowanych pomiędzy linią
rozgraniczającą drogi, a nieprzekraczalną linią zabudowy mo liwa tylko poza nieprzekraczalną linią
zabudowy;
5) zabudowa w obszarze pasa technicznego pod
napowietrzną linią elektroenergetyczną SN 15kV
jest mo liwa pod warunkiem spe nienia wymaga
obowiązujących przepisów i uzgodnienia z Zarządcą
sieci;
6) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 metrów
od zewnętrznej krawędzi jedni drogi gminnej;
7) obs uga komunikacyjna bezpo rednio z dróg
gminnych KDG 108378 L i KDG;
8) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
§30. Lasy obręb Zarzecze Pierwsze
1) Teren oznaczony symbolem 45MN (za ącznik
nr 21), po o ony w miejscowo ci Lasy obręb Zarzecze Pierwsze przeznacza się pod tereny zabudowy
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mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana w uk adzie budynków bli niaczych lub wolno
stojących,
2) zasady realizacji zabudowy mieszkaniowej
zgodnie z §15 ust. 1 pkt 7;
3) nie przewiduje się wtórnych podzia ów, adaptując istniejące podzia ;
4) w przypadku realizacji zabudowy bli niaczej
obowiązuje stosowanie jednorodnych rozwiąza architektonicznych i materia ów wyko czenia elewacji;
5) dopuszcza się lokalizowanie us ug nieucią liwych wbudowanych w bry y budynków mieszkalnych pod warunkiem, i nie będą przekracza y 50%
powierzchni u ytkowej budynku mieszkalnego;
6) realizacja zabudowy gospodarczo - gara owej
winna być powiązana z budynkiem mieszkalnym
stanowiącym jedną bry ę;
7) maksymalna powierzchnia zabudowy do 30%
powierzchni dzia ki;
8) obowiązuje zachowanie nie mniej ni 50% powierzchni biologicznie czynnej;
9) zakazuje się realizacji stacji paliw p ynnych i
gazowych;
10) dopuszcza się lokalizowanie budynków w odleg o ci 1,5 m od granicy z dzia ką sąsiednią lub przy
granicy dzia ki pod warunkiem zachowania wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpo arowej oraz prawa budowlanego;
11) lokalizowanie nowej zabudowy przeznaczonej
na sta y pobyt ludzi mo liwe jedynie poza zasięgiem
zagro e i ucią liwo ci planowanej drogi KDE S 19
okre lonych w przepisach odrębnych; wznoszenie
budynków w tym zasięgu jest mo liwe jedynie pod
warunkiem zastosowania rodków technicznych
zmniejszających ucią liwo ci poni ej poziomu ustalonego w tych przepisach bąd zwiększających odporno ć budynku na te zagro enia i ucią liwo ci,
je eli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi
dla obszarów ograniczonego u ytkowania, okre lony w przepisach odrębnych;
12) realizacja urządze i innych rodków zmniejszających zakres ucią liwo ci ruchu drogowego staraniem i kosztem inwestora;
13) w zale no ci od potrzeb realizacja wolno stojącej stacji transformatorowej, w celu obs ugi terenów wyznaczonych pod zainwestowanie; granice
lokalizacji stacji mają charakter orientacyjny;
14) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów
od drogi wewnętrznej;
15) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
16) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
2) Teren oznaczony symbolem 46MN (za ącznik
nr 21), po o ony w miejscowo ci Lasy obręb Zarzecze Pierwsze przeznacza się pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
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1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana na zasadach okre lonych w §15 ust. 1;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) w przypadku budynku zlokalizowanego częciowo pomiędzy linią rozgraniczającą terenu, a nieprzekraczalną linią zabudowy wszelkie prace remontowo-budowlane mo liwe jedynie pod warunkiem
nie zmniejszania odleg o ci od lasu;
4) nieprzekraczalna linia zabudowy w nawiązaniu
do istniejącego na dzia ce budynku oraz 12,0 metrów od lasu;
5) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
6) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
3) Teren oznaczony symbolem 47MN (za ącznik
nr 22), po o ony w miejscowo ci Lasy obręb Zarzecze Pierwsze przeznacza się pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana na zasadach okre lonych w §15 ust.1;
2) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z zaącznikiem graficznym;
3) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
4) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
4) Teren oznaczony symbolem 48MN (za ącznik
nr 22), po o ony w miejscowo ci Lasy obręb Zarzecze Pierwsze przeznacza się pod tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej na następujących warunkach:
1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna realizowana na zasadach okre lonych w §15 ust. 1;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, modernizacji i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 6,0 metrów
od drogi wewnętrznej;
4) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
5) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
5) Teren oznaczony symbolem 55RM (za ącznik nr
23), po o ony w miejscowo ci Lasy obręb Zarzecze
Pierwsze przeznacza się pod tereny zabudowy zagrodowej na następujących warunkach:
1) zabudowa zagrodowa realizowana na zasadach
okre lonych w §15 ust.2;
2) zachowanie istniejącej zabudowy z prawem do
dzia a w kierunku adaptacji, remontów i rozbudowy oraz uzupe nienie zainwestowania terenu;
3) nieprzekraczalna linia zabudowy - 10,0 metrów
od drogi wewnętrznej oraz 12,0 metrów od lasu;
4) obs uga komunikacyjna z drogi wewnętrznej
KDX;
5) obowiązują ustalenia ogólne planu (rozdzia II).
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Rozdzia 5
PRZEPISY KO COWE

§31.
1) Ustala się stawkę procentową wysoko ci jednorazowej op aty na rzecz gminy w przypadku zbycia nieruchomo ci w wysoko ci:
1) 5% wzrostu warto ci - dla terenów przemys owych, us ugowych oraz terenów eksploatacji powierzchniowej z ó kopalin;
2) 1,5% wzrostu warto ci dla terenów zabudowy zagrodowej, mieszkaniowej jednorodzinnej;
3) 0,1% wzrostu warto ci dla terenów terenów
komunikacji.
§32.
1) Z dniem wej cia w ycie niniejszej uchwa y
tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kra nik zatwierdzonego uchwa ą nr XIII/48/2003 Rady Gminy Kra nik
z dnia 20 listopada 2003 r., w obszarach objętych
niniejszą uchwa ą.
2) W niniejszej uchwale, wy ącza się z uchwalenia
tereny oznaczone symbolami:
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1) 8U po o ony w miejscowo ci Pasieka
2) 17RM po o ony w miejscowo ci Suchynia
3) 18RM, 20MN, 21MN po o one w miejscowo ci
Sp awy Pierwsze obręb Bojanówka, dla których zatwierdzenie zmian planu miejscowego nastąpi w II
etapie, w oparciu o uchwa ę Nr XLI/179/2006 Rady
Gminy Kra nik z dnia 11 sierpnia 2006 r. sprawie
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy
Kra nik, po uzyskaniu stosownej zgody na zmianę
przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze.
§33. Wykonanie uchwa y powierza się Wójtowi
Gminy.
§34. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 30 dni
od dnia jej og oszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Maj
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Za ącznik nr 26
do Uchwa y nr XLIV/220/2010
Rady Gminy Kra nik
z dnia 16 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
Rady Gminy Kra nik o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kra nik
Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z pó n.
zm) Rada Gminy stwierdza, e w okresie wy o enia
do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Kra nik oraz w czasie 14 dni po okresie wy o enia
nie wp ynę y adne uwagi.
Powy sze rozstrzygnięcie stanowi za ącznik do
uchwa y Nr XLIV/220/2010 Rady Gminy Kra nik z
dnia 16 lipca 2010 r.
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Za ącznik nr 27
do Uchwa y nr XLIV/220/2010
Rady Gminy Kra nik
z dnia 16 lipca 2010 r.
ROZSTRZYGNIĘCIE
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nale ą do zada w asnych gminy oraz o zasadach ich finansowania
W zmianie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ustalono następujące zasady zaopatrzenia terenów w sieci i urządzenia infrastruktury
technicznej oraz komunikacji:
1) Obs uga komunikacyjna terenów odbywać się
będzie poprzez istniejącą sieć dróg: krajową, powiatowych, gminnych oraz projektowaną sieć dróg
gminnych i wewnętrznych znajdujących się na terenie gminy Kra nik.
2) Koszt realizacji dróg gminnych ponosi gmina, a
wewnętrznych ponoszą w a ciciele terenów.
3) W zakresie gospodarki ciekowej plan zak ada realizację przydomowych oczyszczalni cieków i
zbiorników bezodp ywowych realizowanych indywidualnie na dzia kach przez inwestorów planowanej
zabudowy na w asny koszt.

4) W zakresie zaopatrzenia w wodę plan zak ada
przy ączenie projektowanych obiektów do sieci wodociągowej poprzez jego rozbudowę lub realizację
indywidualnych systemów zaopatrzenia w wodę w
przypadku terenów po o onych poza zasięgiem wodociągów wiejskich.
5) Koszt realizacji przy ączy wodociągowych do
istniejących sieci poniosą inwestorzy projektowanej
zabudowy.
6) Realizacja inwestycji nastąpi w okresie do 5 lat
od uchwalenia planu.
7) Realizacja pozosta ych sieci infrastruktury technicznej, tj. elektroenergetycznej, gazowniczej, telekomunikacyjnej prowadzona jest przez odrębne
przedsiębiorstwa.

