
Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Śolno`ląs—iego Nr 96 ｦ  11706  ｦ Poz. 2055 i 2056 

2055 

UCHWAIA RAŚŹ GMINŹ KOBIśRźŹCś 

NR XXIV/407/09 

z dnia 18 maja 2009 r. 

w s”rawie o”Jat za `wiadczenia ”rzedszkoli ”rowadzonych ”rzez Gminę 
                                              Kobierzyce 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (te—st –ednolity z 2001 rŁ ŚzŁ UŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 
z ”óunŁ zmŁ) w związ—u z artŁ 14 ustŁ 5 ustawy z dnia 7 wrze`nia 1991 rŁ  
o systemie o`wiaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. Nr 256, poz. 2572  
z ”óunŁ zmŁ) Rada Gminy Kobierzyce uchwala, co nastę”u–e: 

 
 

§ 1 

1. Ustala się od”Jatno`ć rodziców (o”ie—unów 
”rawnych) za `wiadczenia w za—resie ”rze—ra-
cza–ącym realizac–ę ”odstawy ”rogramowe– wy-
chowania ”rzedsz—olnego, obe–mu–ące– —oszty 
nastę”u–ących za–ęć o”ie—uLczo-wychowaw-
czych oraz edukacyjnych: 
1) gry i zabawy dyda—tyczne, ws”omaga–ące 

rozwó– emoc–onalny i s”oJeczny dziec—a, 
2) za–ęcia artystyczne, rozwi–a–ące twórcze 

uzdolnienia dzieci, 
3) gry i zabawy ruchowe, ws”omaga–ące rozwó– 

fizyczny dziecka, 
4) za–ęcia intera—tywne, rozwi–a–ące zaintereso-

wania otacza–ącym `wiatemŁ 
2. O”Jatę za –edną godzinę —orzystania dziec—a ze 

`wiadczeL, o —tórych mowa w ustŁ 1, ustala się 
w wyso—o`ci 0,1% minimalnego wynagrodzenia 
za ”racę, ustalonego na ”odstawie odrębnych 
przepisówŁ 

 

§ 2 

Traci moc uchwaJa nr XXIXł365ł04 Rady Gminy 
Kobierzyce z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie 
o”Jat za `wiadczenia ”rzedsz—oli ”rowadzonych 
”rzez Gminę KobierzyceŁ 

§ 3 

Wy—onanie uchwaJy ”owierza się Wó–towi Gminy 
Kobierzyce. 

§ 4 

UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 14 dni od 
ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–ewództwa 
Śolno`ląs—iego z mocą obowiązu–ącą od 1 wrze`nia 
2009 roku. 
 
 

PRźśWOŚNICźĄCŹ 
RADY GMINY 

 
CźESIAW CźERWIEC
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UCHWAIA RAŚŹ GMINŹ _WIĘTA KATARźŹNA 

NR XXVI/200/09 

z dnia 16 kwietnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania  
przestrzennego terenów s”ortu, rekreacji i usJug w Siechnicach 

 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym (tŁ–Ł ŚzŁ UŁ Nr 142 z 2001 rŁ, ”ozŁ 1591 ze zmia-
nami), art. 3 i 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., poz. 717, ze zmianami), 
w związ—u z uchwaJą Rady Gminy _więta Katarzyna nr V/30/07 z dnia  
25 stycznia 2007 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia do s”orządzenia mie–scowego 
”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego terenów s”ortu, re—reac–i i usJug  
w Siechnicach oraz ”o stwierdzeniu zgodno`ci ze ｭStudium uwarun—owaL  
i —ierun—ów zagos”odarowania ”rzestrzennego gminy _więta Katarzynaｬ 
”rzy–ętym ”rzez Radę Gminy _więta Katarzyna uchwaJą nr XLIVł230ł97  
z dnia 16 grudnia 1997 rŁ Rada Gminy _więta Katarzyna uchwala,  
co nastę”u–e: 
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§ 1 

1. Uchwala się mie–scowy ”lan zagos”odarowania 
przestrzennego terenów s”ortu, re—reac–i i usJug 
w Siechnicach, zwany dalej planem. 

2. Integralną czę`cią ”lanu –est rysune— ”lanu w 
s—ali 1: 1000 stanowiący zaJączni— nr 1 do 
uchwaJyŁ 

3. źaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
1) rozstrzygnięcie o s”osobie rozpatrzenia uwag 

wniesionych do ”ro–e—tu ”lanu stanowiące 
zaJączni— nr 2 do uchwaJy, 

2) rozstrzygnięcie o s”osobie realizac–i, za”isa-
nych w planie, inwestycji z zakresu infra-
stru—tury techniczne–, —tóre nalewą do zadaL 
wJasnych gminy, oraz o zasadach ich finan-
sowania, zgodnie z przepisami o finansach 
”ublicznych, stanowiące zaJączni— nr 3 do 
uchwaJyŁ 

R O ź Ś ź I A I   I 

§ 2 

1. Plan obe–mu–e obszar ”oJowony w granicach ad-
ministracy–nych miasta Siechnice między tere-
nem kolejowym oraz ulicami Zacisze i Henryka 
III. 

2. Granicę obszaru ob–ętego ”lanem o—re`lono na 
rysun—u ”lanu w s—ali 1:1000, stanowiącym za-
Jączni— nr 1 do ninie–sze– uchwaJyŁ 

§ 3 

1. Obowiązu–ącymi ustaleniami ”lanu są nastę”u–ą-
ce oznaczenia graficzne rysunku planu: 
1) granice obszaru ob–ętego ”lanem, 
2) linie rozgranicza–ące tereny o równym ”rze-

znaczeniu (fun—c–ach) lub równych zasadach 
zagospodarowania, wraz z oznaczeniami 
o—re`la–ącymi ”odstawowe ”rzeznaczenie te-
renów, 

3) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
4) granica strefy ｭBｬ ochrony —onserwators—iej, 

strefy ｭKｬ ochrony —ra–obrazu —ulturowego, 
oraz stanowiska archeologiczne, 

5) dla terenów ”rzeznaczanych ”od dziaJalno`ć 
gos”odarczą strefy zieleni izolacy–ne– w ra-
mach fun—c–i ”odstawowe– zJowone z co naj-
mnie– dwóch sz”alerów drzew oraz zieleni 
`rednie– i nis—ie–, tam gdzie nie –est to mowli-
we ze względu na istnie–ące lub ”ro–e—towa-
ne zainwestowanie, bądu wymiary i —sztaJt 
dziaJ—i, nalewy stosować wywo”JotyŁ 

2. PozostaJe oznaczenia graficzne rysun—u ”lanu 
nie stanowią obowiązu–ących ustaleL ”lanu, ma-
ją znaczenie informacy–neŁ 

3. źmiana nazw wJasnych i oznaczeL numerycz-
nych, oznaczonych w niniejszej uchwale kursy-
wą, nie ”owodu–e deza—tualizac–i ustaleL ”lanuŁ 

§ 4 

Ile—roć w ninie–sze– uchwale –est mowa o: 
1. Terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar wy-

znaczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem o—re`la–ącym ”rze-
znaczenie podstawowe. 

2. Prze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to rozu-
mieć ”rze”isy ustaw wraz z a—tami wy—onaw-
czymi, normy branwowe oraz ograniczenia w 
dysponowaniu terenami wyni—a–ące z ”rawo-
mocnych decyzji administracyjnych. 

3. Przeznaczeniu podstawowym lub funkcji pod-
stawowej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ta—ie ”rze-
znaczenie lub fun—c–ę, —tóra ”rzewawa na danym 
terenie wydzielonym liniami rozgranicza–ącymiŁ 

4. Przeznaczeniu dopuszczalnym lub funkcji do-
puszczalnej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć rodza–e 
”rzeznaczenia lub fun—c–ę inną niw ”odstawowa, 
—tóra uzu”eJnia lub wzbogaca ”rzeznaczenie lub 
fun—c–ę ”odstawową, –ednocze`nie nie —olidu–ąc 
z nią lub nie wy—lucza–ąc mowliwo`ci zagospoda-
rowania terenu w s”osób o—re`lony ”rzeznacze-
niem podstawowym. 

5. Liniach rozgraniczających ｦ nalewy ”rzez to ro-
zumieć linie rozdziela–ące tereny o równym ”rze-
znaczeniu (fun—c–i) lub równych zasadach zago-
spodarowania.  

6. Nieprzekraczalnych liniach zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linie wyznacza–ące do”usz-
czalne zbliwenie `ciany frontowe– obie—tu —uba-
turowego do ws—azane– linii rozgranicza–ące– da-
nego terenu, regulac–i te– nie ”odlega–ą wy—usze, 
zadaszenia we–`ciowe, ram”y i ”odesty, tarasy 
bez podpiwniczenia, schody i okapy oraz pod-
ziemne urządzenia infrastru—tury techniczne–, 
zieleL urządzona oraz ”ar—ingi; na terenach, dla 
—tórych nie zostaJy o—re`lone linie zabudowy, 
nalewy stosować ogólne zasady lo—alizac–i obiek-
tów o—re`lone w ”rze”isach odrębnych. 

7. Infrastrukturze technicznej ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć ogóJ ”odziemnych i nadziemnych urzą-
dzeL liniowych i —ubaturowych sJuwących zao”a-
trzeniu w wodę, od”rowadzeniu `cie—ów i wód 
o”adowych, zao”atrzeniu w energię ele—tryczną, 
gaz i cie”Jo, tele—omunikacji. 

8. Zagospodarowaniu tymczasowym ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć s”osoby zagos”odarowania 
terenu do czasu realizacji przeznaczenia lub 
fun—c–i ”odstawowe– lub do”uszczalne–, o—re`lo-
nej w planie. 

9. Urządzeniach towarzyszących ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć obie—ty technicznego wy”osawenia, do-
–azdy i do–`cia, ”ar—ingi i garawe, budyn—i gos”o-
darcze, wiaty i zadaszenia, maJą archite—turę, 
oczka wodne o charakterze rekreacyjnym lub 
ozdobnym oraz inne urządzenia ”eJniące sJuweb-
ną rolę wobec fun—c–i o—re`lonych w przezna-
czeniu podstawowym lub dopuszczalnym. 

R O ź Ś ź I A I   II 

Ustalenia ogólne 

§ 5 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 

1. Ustala się strefę ｭB" ochrony konserwatorskiej, 
w —tóre– obowiązu–ą nastę”u–ące wymogi kon-
serwatorskie: 
1) nalewy zachować i wye—s”onować elementy 

historycznego u—Jadu ”rzestrzennego,  
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t–Ł —om”ozyc–ę wnętrz urbanistycznych oraz 
—om”ozyc–ę zieleniŁ 

2) obie—ty o warto`ciach zabyt—owych nalewy 
”oddać restaurac–i i modernizac–i techniczne– 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
fun—c–i do warto`ci obie—tuŁ 

3) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
—resie roz”lanowania, s—ali i bryJy ”rzy zaJo-
weniu harmoni–nego ws”óJistnienia elementów 
kompozycji historyczne– i ws”óJczesne– oraz 
nawiązywać formami ws”óJczesnymi do lo-
—alne– tradyc–i archite—toniczne–, nie mowe 
ona dominować nad zabudową historycznąŁ  

4) nalewy ”referować inwestyc–e stanowiące 
rozszerzenie lub uzu”eJnienie –uw istnie–ących 
form zainwestowania terenu, ”rzy zaJoweniu 
maksymalnego zachowania i utrwalenia ist-
nie–ących –uw relac–i oraz ”od warun—iem, iw 
nie —olidu–ą one z historycznym chara—terem 
obiektu. 

5) wszel—ie zamierzenia i dziaJania inwestycy–ne 
w obrębie te– strefy nalewy uzgadniać z wJa-
`ciwą sJuwbą ochrony zabyt—ówŁ 

2. Ustala się strefę ｭK" ochrony krajobrazu, w któ-
re– obowiązu–ą nastę”u–ące wymogi —onserwa-
torskie: 
1) nalewy dąwyć do odtworzenia zabyt—owych 

elementów —ra–obrazu urządzonego, ”rzy –ed-
noczesnym usuwaniu elementów dysharmo-
nizu–ącychŁ  

2) na wszel—ie dziaJania inwestycy–ne oraz roz-
biór—i budyn—ów, wymaga–ące ”ozwolenia na 
budowę lub zgJoszenia wJa`ciwemu organowi 
administracji architektoniczno-budowlanej na-
lewy uzys—ać o”inię Śolno`ląs—iego Wo–e-
wódz—iego Konserwatora źabyt—ówŁ 

3) obowiązu–e wymóg uwycia materiaJów sto-
sowanych w lokalnej tradycji, historycznej 
tradycji budowlanej. 

3. Ustala się ochronę —onserwators—ą stanowis— 
archeologicznych oznaczonych nr 87 i 88; dla 
zamierzeL inwestycy–nych ”rzewidywanych na 
obszarze zlokalizowanych stanowisk archeolo-
gicznych oraz w ich bez”o`rednim otoczeniu 
ustala się nastę”u–ące wymogi —onserwators—ie: 
1) ustala się obowiąze— ”rze”rowadzenia ra-

towniczych badaL archeologicznych i wy—o-
paliskowych. 

2) przed uzyskaniem pozwolenia na budowę na 
wszel—ie zamierzenia inwestycy–ne związane 
z wy—onywaniem robót ziemnych w mie–scu 
lokalizacji stanowisk archeologicznych oraz w 
ich bez”o`rednim sąsiedztwie wystę”owania 
nalewy uzys—ać zezwolenie Śolno`ląs—iego 
Wo–ewódz—iego Konserwatora źabyt—ów na 
”rowadzenie ratowniczych badaL archeolo-
gicznych i wykopaliskowych; prace ziemne 
mogą być ”rowadzone wyJącznie ”od nadzo-
rem archeologiczno-konserwatorskim, na wa-
run—ach o—re`lonych w ”rze”isach szczegól-
nych. 

3) w przypadku dokonania znalezisk archeolo-
gicznych ”race budowlane winny być ”rze-

rwane, a teren udostę”niony do ratowniczych 
badaL archeologicznychŁ 

4. Śla zamierzeL inwestycy–nych zlo—alizowanych 
w granicach obszaru ob–ętego ”lanem, ”oza zlo-
kalizowanymi stanowiskami archeologicznymi 
lub ich bez”o`rednim sąsiedztwem ustala się 
nastę”u–ące wymogi konserwatorskie: 
1) inwestor zobowiązany –est do ”isemnego 

”owiadomienia Śolno`ląs—iego Wo–ewódz—ie-
go Konserwatora źabyt—ów o terminie roz”o-
częcia i za—oLczenia ”rac ziemnych z 7-
dniowym wyprzedzeniem. 

2) w przy”ad—u wystą”ienia zabyt—ów i obiek-
tów archeologicznych wymagane –est ”od–ę-
cie ratowniczych badaL wy—o”alis—owych, za 
”ozwoleniem Śolno`ląs—iego Wo–ewódz—iego 
Konserwatora Zabyt—ówŁ 

§ 6 

Szczególne warunki zagos”odarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu 

Napowietrzne linie elektroenergetyczne: 
1. W oznaczonej na rysunku planu strefie ograni-

czeL zabudowy i zagos”odarowania terenu 
(ochronne–) linii ele—troenergetyczne–, w odlegJo-
`ci do 5 m od osi na”owietrzne– linii ele—troener-
getyczne– `redniego na”ięcia ustala się za—az lo-
—alizac–i obie—tów z ”omieszczeniami ”rzezna-
czonymi na staJy ”obyt ludzi, lo—alizac–a innych 
wymaga uzgodnienia z zarządcą sieciŁ 

2. W ”rzy”ad—u li—widac–i, ”rzeJoweniu lub s—ablo-
waniu napowietrznej linii elektroenergetycznej 
`redniego na”ięcia SN 20 —V do”uszcza się 
mowliwo`ć zagos”odarowania terenu ”oJowonego 
w zasięgu strefy ograniczeL zabudowy i zago-
spodarowania terenu (ochronnej) oznaczonej na 
rysunku planu, zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym terenu. 

§ 7 

Granice i sposoby zagos”odarowania terenów  
lub obiektów ”odlegających ochronie 

1. źe względu na ”oJowenie terenu ob–ętego ”lanem 
w obszarze GJównego źbiorni—a Wód Podziem-
nych nr 320 ｭPradolina rze—i Odryｬ ustala się: 
1) za—az od”rowadzania nieoczyszczonych `cie-

—ów do wód ”odziemnych, gruntów oraz 
wód otwartych (rowów), 

2) za—az s—Jadowania i utylizac–i surowców 
wtórnych, od”adów —omunalnych i niebez-
”iecznych oraz substanc–i ”romieniotwór-
czych. 

2. W granicach obszaru ob–ętego ”lanem nalewy 
uwzględnić za—azy i ograniczenia ustanowione 
w decyzji nr RLS gw I 053/17/74 z dn. 31 mar-
ca 1974 rŁ wydane– ”rzez WydziaJ Rolnictwa, 
Le`nictwa i S—u”u Urzędu Wo–ewódz—iego we 
WrocJawiu ustanawia–ące– strefy ochronne u–ęć  
i uródeJ wody ”itne– dla miasta WrocJawiaŁ  
ź chwilą ustanowienia w trybie obowiązu–ących 
”rze”isów ”rawnych nowych warun—ów zago-
s”odarowania ”rzedmiotowych terenów nalewy 
stosować wymagania w”rowadzone nowymi 
przepisami. 
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3. W granicach obszaru ob–ętego ”lanem nie wy-
stę”u–ą tereny górnicze, narawone na niebez”ie-
czeLstwo ”owodzi oraz zagrowone osuwaniem 
się mas ziemnychŁ 

§ 8 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy  
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Komunikacja: 
1) wJączenia —omuni—acy–ne terenów do ”rzy-

lega–ących dróg ”ublicznych są do”uszczal-
ne wyJącznie na warun—ach i za zgodą za-
rządcy drogi, 

2) zagos”odarowanie terenów w re–onie s—rzy-
wowaL dróg, a w szczególno`ci ogrodzenia i 
nasadzenia zieleni nie mogą ”owodować 
ograniczenia widoczno`ci i ”ogarszać ”ara-
metrów tró–—ątów widoczno`ci wyznacza-
nych zgodnie z obowiązu–ącymi ”rze”isami 
szczególnymi, 

3) ustala się obowiąze— za”ewnienia w grani-
cach ”oszczególnych terenów od”owiednie– 
liczby miejsc postojowych, lecz nie mniej 
niw: 
a) 1,3 stanowisko postojowe na 1 miesz-

kanie w zabudowie mieszkaniowo-
usJugowe– wielorodzinnej (tereny MN, 
M/U), 

b) 35 stanowis— dla —lientów na 1000 m2 
”owierzchni uwyt—owe– usJug ogólnodo-
stę”nych (nie dotyczy ”owierzchni ma-
gazynowych w ramach funkcji), 

c) 30 stanowis— licząc na 100 uczestni—ów 
imprez sportowych na terenach US. 

4) przyjmuje się dla samochodów osobowych 
ws—auni— ”owierzchni ”ar—ingowe– brutto 
(w tym miejsce postojowe, droga dojazdo-
wa, zieleL) wynoszący minimum 20,0 m2/1 
stanowisko, 

5) w zalewno`ci od chara—teru dziaJalno`ci w 
”ro–e—cie zagos”odarowania terenu nalewy 
przewidzieć od”owiednią liczbę mie–sc dla 
”o–azdów cięwarowych oraz niezbędny ”lac 
manewrowy, 

6) warun—i dotyczące za”ewnienia minimalne– 
liczby mie–sc ”osto–owych uzna–e się za 
s”eJnione, –eweli w bez”o`rednim sąsiedz-
twie obie—tów w liniach rozgranicza–ących 
ulic publicznych lub w odlegJo`ci nie więk-
sze– niw 300 m od terenów zlo—alizowanych 
zostanie nie więce– niw 50% wymagane– 
liczby miejsc postojowych. 

2. Infrastruktura techniczna ｦ zasady ogólne: 
1) sieci infrastru—tury techniczne– nalewy ”ro-

wadzić w liniach rozgranicza–ących dróg i 
ulic ”o uzgodnieniu i za zgodą zarządcy 
drogi oraz na warun—ach o—re`lonych w 
przepisach odrębnych, wyJącznie –a—o sieci 
podziemne, 

2) do”uszcza się mowliwo`ć realizac–i urządzeL 
infrastruktury technicznej jako towarzyszą-
cych inwestycjom na terenach wJasnych 
inwestorówŁ 

3. źao”atrzenie w wodę odbiorców ｦ z miejskiej 
lub za—Jadowe– sieci wodociągowe–, ”rzyJą-
czami wodociągowymi w”iętymi do rozdziel-
cze– sieci wodociągowe–, na warun—ach 
uzgodnionych z zarządcą sieciŁ 

4. Kanalizacja sanitarna: 
1) od”rowadzenie `cie—ów bytowych syste-

mem kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni 
`cie—ów, 

2) od”rowadzenie `cie—ów bytowych z ”o-
szczególnych budyn—ów ”rzyJączami —anali-
zac–i sanitarne– w”iętymi do sieci —analizac–i 
sanitarne–, zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 

3) ustala się za—az stosowania bezod”Jywo-
wych zbiorni—ów na nieczysto`ci ”Jynne 
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni 
`cie—ów z drenawem rozsącza–ącymŁ 

5. Kanalizacja deszczowa: 
1) od”rowadzenie wód o”adowych z dróg 

(nawierzchni utwardzonych) kanalizac–ą 
deszczową, 

2) od”rowadzenie wód o”adowych z ”oJaci 
dachowych i nawierzchni utwardzonych w 
granicach ”oszczególnych dziaJe— ”o-
wierzchniowo, z zastosowaniem studni 
chJonnych na terenie wJasnym inwestora 
lub do kanalizacji deszczowej, 

3) tereny, na —tórych mowe do–`ć do zanie-
czyszczenia substancjami ropopochodnymi 
lub chemicznymi, nalewy utwardzić i s—ana-
lizować, zanieczyszczenia winny być zneu-
tralizowane na terenie inwestora przed ich 
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej. 

6. Elektroenergetyka: 
1) zasilanie odbiorców ele—troenergetyczną 

—ablową (”odziemną) siecią nis—iego i `red-
niego napięcia, 

2) zasilanie nowo projektowanych stacji trans-
formatorowych z elektroenergetycznych linii 
`redniego na”ięcia, 

3) istnie–ące na”owietrzne linie ele—troenerge-
tyczne o na”ięciu do 20 —V w razie ”rzebu-
dowy lub modernizac–i ”owinny być za”ro-
–e—towane i realizowane –a—o sieć —ablowa 
(podziemna). 

7. Zaopatrzenie w gaz: 
1) dostawa gazu z rozdzielczej sieci gazowej, 

”rzyJączanie obie—tów na zasadach o—re`lo-
nych w Prawie Energetycznym, 

2) rozdzielczą sieć gazową nalewy ”rowadzić w 
liniach rozgranicza–ących dróg (w chodni-
kach, poboczach i pasach zieleni) zgodnie z 
”rze”isami szczególnymi, 

3) do”uszcza się stosowanie indywidualnych 
zbiorni—ów zao”atrzenia w gaz ”Jynny, lo—a-
lizac–a zbiorni—ów i związanych z nimi insta-
lac–i zgodnie z wymogami ”rze”isów szcze-
gólnychŁ 

8. źao”atrzenie w cie”Jo:  
1) zaopatrzenie ze zbiorczego systemu zaopa-

trzenia w cie”Jo ｦ podziemnym systemem 
cie”Jowniczym, 

2) cie”Jociągi nalewy ”rowadzić ”od ziemią w 
liniach rozgranicza–ących ulic lub na tere-
nach inwestorów, 
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3) do”uszcza się zao”atrzenie z indywidual-
nych uródeJ zao”atrzenia w cie”Jo ｦ nalewy 
stosować ”aliwa ”roe—ologiczne, nis—oemi-
sy–ne (energia ele—tryczna, ole– o”aJowy, 
gaz ”rzewodowy lub ”Jynny itp.) niepowo-
du–ące ”onadnormatywnego zanieczyszcze-
nia powietrza, 

4) istnie–ące cie”Jociągi na”owietrzne linie w 
razie przebudowy lub modernizacji powinny 
być za”ro–e—towane i realizowane –a—o sieć 
podziemna. 

9. Telekomunikacja: 
1) dostę” do sieci —ablową lub radiową siecią 

tele—omuni—acy–ną, ”odJączenia nowych 
abonentów z lokalnej sieci rozdzielczej, 

2) ustala się za—az lo—alizac–i masztów i stac–i 
bazowych telefonii —omór—owe–Ł 

10. Usuwanie od”adów komunalnych: 
Obowiązu–ą zasady usuwania i utylizac–i od”a-
dów o—re`lone w ”rze”isach odrębnych i 
gminnych. 

11. Melioracje: 
1) ustala się obowiąze— uzgodnienia ”rac —oli-

du–ących z urządzeniami melioracy–nymi z 
ich zarządcąŁ 

2) w przypadku naruszenia i uszkodzenia sieci 
drenars—ie– nalewy natychmiast ”owiadomić 
zarządcę sieci oraz do—onać na”rawy u—Jadu 
drenawowego ”od nadzorem s”ec–alisty dsŁ 
melioracji. 

§ 9 

Tymczasowe sposoby zagospodarowania,  
urządzania i uwytkowania terenów 

Nie ustala się szczególnych wymagaL w za—resie 
s”osobu i terminu tymczasowego uwyt—owania 
terenówŁ 

R O ź Ś ź I A I   III 

Ustalenia szczegóJowe 

§ 10 

1. 01, 02 MN ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna, z urzą-
dzeniami towarzyszącymiŁ 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
usJugi nie”rze—racza–ące 30% ”owierzchni caJ-
kowitej budyn—u miesz—alnego; usJugi mogą być 
lokalizowane w adaptowanych pomieszczeniach 
budynku mieszkalnego, w pomieszczeniach do-
budowanych lub w obiektach wolno sto–ącychŁ 

3. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego: 
1) w nowo realizowanych budynkach mieszkal-

nych ustala się obowiąze— stosowania da-
chów stromych o symetrycznym u—Jadzie ”o-
Jaci dachowych (do”uszcza się dachy wielo-
spadowe); o spadkach 30ｦ55o (nie dotyczy 
lu—arn, wy—uszów it”Ł), z wyJączeniem da-
chów o mi–a–ących się —alenicach; o ”o—ryciu 
dachów—ą ceramiczną lub innymi materiaJami 
o fa—turze dachów—o ”odobne–, 

2) w nowo realizowanych budynkach gospodar-
czych lub garawach towarzyszących fun—c–i 

”odstawowe– zaleca się stosowanie dachów 
stromych o symetrycznym u—Jadzie ”oJaci 
dachowych o nachyleniu ”oJaci nie mnie–sze– 
niw 30º, ”o—rytych materiaJem nawiązu–ącym 
—olorysty—ą i fa—turą do ”o—ryć dachowych 
budyn—ów miesz—alnych, 

3) wyso—o`ć nowo realizowanej zabudowy 
miesz—aniowe– nie mowe ”rze—roczyć 12 m od 
istnie–ącego ”oziomu terenu do —alenicy lub 
na–wywszego elementu —onstru—cy–nego bu-
dynku, 

4) budyn—i gos”odarcze i garawe towarzyszące 
funkcji podstawowej oraz wolno sto–ące 
obie—ty usJugowe stanowiące fun—c–e do-
”uszczalne nie mogą ”rze—raczać wyso—o`ci 
6 m, licząc od ”owierzchni terenu (mierzone– 
przy we–`ciu lub w–eudzie) do szczytu —aleni-
cy lub na–wywszego elementu —onstru—cy–ne-
go, 

5) powierzchnia zabudowy ｦ maksymalnie 40% 
powierzchni terenu, 

6) ”owierzchnia terenów czynnych biologicznie 
ｦ minimalnie 60% powierzchni terenu. 

4. źasady ochrony `rodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego: 
1) ustala się –a—o do”uszczalne ”oziomy haJasu 

warto`ci o—re`lone w obowiązu–ących ”rze”i-
sach odrębnych od”owiednio –a— dla zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

2) ustala się za—az ”rowadzenia dziaJalno`ci 
handlu komisowego pojazdami mechanicz-
nymi, usJug na”rawczych ”o–azdów mecha-
nicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa 
usJug wul—anizacy–nych), trwaJego s—Jadowa-
nia surowców i materiaJów masowych oraz 
lo—alizowania obie—tów i urządzeL związa-
nych ze s—Jadowaniem, gospodarczym wyko-
rzystaniem i utylizac–ą od”adów i surowców 
wtórnych oraz usJug związanych z ”rzetwa-
rzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych, 

3) ”ro–e—t budowlany winien uwzględnić ewen-
tualne oddziaJywanie ”odwywszonego ”ozio-
mu wód gruntowych na fundamenty i `ciany 
budyn—ów, 

4) ustala się za—az realizac–i budyn—ów ”od”iw-
niczonych, fundamenty i `ciany budyn—ów 
nalewy wy—onywać z materiaJów i zastoso-
waniem technologii chroniących ”rzez zawil-
goceniem. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
Obowiązu–ą ustalenia § 5 ustŁ 3 i 4Ł 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w 
nastę”u–ących odlegJo`ciach (linie zabudowy 
nie dotyczą urządzeL infrastru—tury technicz-
nej np. stacji transformatorowych), 
a) 6 m od linii rozgranicza–ących dróg lo—al-

nych KDL 1/2, 
b) 6 m od linii rozgranicza–ących dróg do–az-

dowych KDD 1/2, 
2) ogrodzenia ”oses–i od strony ulic i terenów 

publicznych nalewy wy—onywać –a—o awurowe 
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(minŁ 60% ”rze`witów), do”uszcza się sto-
sowanie ”odmurów—i o wyso—o`ci nieprze-
—racza–ące– 60 cm, licząc od ”oziomu terenu, 
wyso—o`ć ogrodzeL (dotyczy ”rzęseJ i ele-
mentów ”oziomych, z wyJączeniem sJu”—ów 
no`nych) nie mowe ”rze—roczyć 1,5 m; ustala 
się za—az realizac–i ogrodzeL ”eJnych lub z 
”rzęseJ wy—onanych w caJo`ci z ”refabry—a-
tów betonowychŁ 

7. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odzia-
Ju nieruchomo`ci: 
1) do”uszcza się scalanie istnie–ących, wydzie-

lonych dziaJek. 
2) do”uszcza się zmianę istnie–ących ”odziaJów 

geodezy–nych z zastrzeweniem zachowania 
nastę”u–ących minimalnych ”owierzchni sa-
modzielnych dziaJe— ”rzeznaczonych ”od za-
budowę: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej = 450 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinne– bliuniacze– = 

250 m2, 
c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 

= 150 m2, 
3) do”uszcza się zmianę istnie–ących ”odziaJów 

geodezy–nych z zastrzeweniem zachowania 
nastę”u–ących minimalnych szero—o`ci samo-
dzielnych dziaJe— ”rzeznaczonych ”od zabu-
dowę: 
a) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej = 18 m, 
b) dla zabudowy –ednorodzinne– bliuniacze– = 

12 m, 
c) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 

= 6 m, 
4) do”uszcza się wydzielanie dziaJe— niezbęd-

nych dla lo—alizac–i urządzeL infrastru—tury 
technicznej (np. stacji transformatorowych), 

5) wydzielane w wyni—u ”odziaJów wewnętrzne 
nie”ubliczne do–azdy i do–`cia do zabudowy 
winny s”eJniać warun—i o—re`lone w obowią-
zu–ących ”rze”isach odrębnych, w tym w 
”rze”isach w za—resie bez”ieczeLstwa ”rze-
ciw”owarowego. 

§ 11 

01 ｦ 03 M/U ｦ zabudowa mieszkaniowo-usJugowa  
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna lub 
wielorodzinna) z usJugami, z urządzeniami 
towarzyszącymi. 

2) zabudowa usJugowa z urządzeniami towarzy-
szącymi, z wy—luczeniem usJug mogących 
zawsze lub ”otenc–alnie znacząco oddziaJy-
wać na `rodowis—oŁ  

3) mieszkalnictwo zbiorowe (motele, hotele 
itp.). 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 

3. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego: 
1) nalewy stosować dachy o s”ad—ach nie 

mnie–szych niw 200 (nie dotyczy lukarn, wy-
—uszów, zadaszeL we–`ć do budyn—u it”Ł), 

2) wyso—o`ć zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
12,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub 
na–wywszego elementu —onstru—cy–nego bu-
dynku. 

4. Zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobra-
zu kulturowego: 
1) ustala się –a—o do”uszczalne ”oziomy haJasu 

warto`ci o—re`lone w obowiązu–ących ”rze”i-
sach odrębnych od”owiednio –a— dla zabu-
dowy mieszkaniowo-usJugowe–Ł 

2) ustala się za—az ”rowadzenia dziaJalno`ci 
handlu komisowego pojazdami mechanicz-
nymi, usJug na”rawczych ”o–azdów mecha-
nicznych (w tym blacharstwa, lakiernictwa 
usJug wul—anizacy–nych), trwaJego s—Jadowa-
nia surowców i materiaJów masowych oraz 
lo—alizowania obie—tów i urządzeL związa-
nych ze s—Jadowaniem, gospodarczym wyko-
rzystaniem i utylizac–ą od”adów i surowców 
wtórnych oraz usJug związanych z ”rzetwa-
rzaniem drewna oraz tworzyw sztucznych. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
Obowiązują ustalenia § 5 ust. 2 i 4. 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w 
nastę”u–ących odlegJo`ciach (linie zabudowy 
nie dotyczą urządzeL infrastru—tury technicz-
nej np. stacji transformatorowych), 
a) 6 m od linii rozgranicza–ących dróg lo—al-

nych KDL 1/2, 
b) 6 m od linii rozgranicza–ących dróg do–az-

dowych KDD 1/2, 
2) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, do–`cia i 
dojazdy, parkingi) maksymalnie do 60% po-
wierzchni dziaJ—i budowlane–, ”ozostaJą czę`ć 
dziaJ—i nalewy zagos”odarować zielenią urzą-
dzonąŁ 

7. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odzia-
Ju nieruchomo`ci: 
1) do”uszcza się scalanie istnie–ących, wydzie-

lonych dziaJe—Ł 
2) dopuszcza się zmianę istnie–ących ”odziaJów 

geodezy–nych z zastrzeweniem zachowania 
nastę”u–ących minimalnych ”owierzchni sa-
modzielnych dziaJe— ”rzeznaczonych ”od za-
budowę: 
a) dla zabudowy wielorodzinnej = 1000 m2, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej = 450 m2, 
c) dla zabudowy –ednorodzinne– bliuniacze– = 

250 m2, 
d) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 

= 150 m2, 
3) do”uszcza się zmianę istnie–ących ”odziaJów 

geodezy–nych z zastrzeweniem zachowania 
nastę”u–ących minimalnych szero—o`ci samo-
dzielnych dziaJe— ”rzeznaczonych ”od zabu-
dowę: 
a) dla zabudowy wielorodzinnej = 20 m, 
b) dla zabudowy jednorodzinnej wolno stoją-

cej = 18 m, 
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c) dla zabudowy –ednorodzinne– bliuniacze– = 
12 m, 

d) dla zabudowy jednorodzinnej szeregowej 
= 6 m, 

4) do”uszcza się wydzielanie dziaJe— niezbęd-
nych dla lo—alizac–i urządzeL infrastru—tury 
technicznej (np. stacji transformatorowych), 

5) wydzielane w wyni—u ”odziaJów wewnętrzne 
nie”ubliczne do–azdy i do–`cia do zabudowy 
winny s”eJniać warun—i o—re`lone w obowią-
zu–ących ”rze”isach szczególnych, w tym w 
”rze”isach w za—resie bez”ieczeLstwa ”rze-
ciw”owarowegoŁ 

§ 12 

01, 02 PU ｦ tereny zabudowy produkcyjno-usJu-
gowej. 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zabudowa ”rodu—cy–na z urządzeniami towa-
rzyszącymi, 

2) zabudowa usJugowa, z urządzeniami towa-
rzyszącymiŁ  

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
Urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 

3. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego: 
1) nie ustala się szczególnych wymagaL w za-

—resie geometrii dachów oraz rodza–ów ”o-
—rycia dachów, 

2) wyso—o`ć nowo realizowanej zabudowy nie 
mowe ”rze—raczać: 
a) teren 01 PU ｦ 12 m, licząc od ”oziomu te-

renu, 
b) teren 02 PU ｦ 14 m, licząc od ”oziomu te-

renu, 
3) do”uszcza się zwię—szenie wyso—o`ci w 

”rzy”ad—ach uzasadnionych względami tech-
nologicznymi (dotŁ urządzeL i instalacji wbu-
dowanych lub dobudowanych do gJówne– 
bryJy budyn—u)Ł 

4. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobra-
zu kulturowego: 
1) dziaJalno`ć ”rodu—cy–na lub usJugowa nie 

mowe ”owodować ”onadnormatywnych ob-
ciąweL `rodowis—a uciąwliwo`ciami w za—resie 
haJasu, wibrac–i, emis–i zanieczyszczeL ”yJo-
wych i gazowych, zanieczyszczenia wód 
podziemnych i powierzchniowych, promie-
niowania elektromagnetycznego poza grani-
cami terenu, do —tórego inwestor ”osiada ty-
tuJ ”rawny lub ”oza granicami terenów o –ed-
norodnej funkcji, 

2) ”ro–e—t budowlany winien uwzględnić ewen-
tualne oddziaJywanie ”odwywszonego ”ozio-
mu wód gruntowych na fundamenty i `ciany 
budyn—ów, 

3) ustala się za—az realizac–i budyn—ów ”od”iw-
niczonych, fundamenty i `ciany budyn—ów 
nalewy wy—onywać z materiaJów i zastoso-
waniem technologii chroniących ”rzez zawil-
goceniem. 

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
Obowiązu–ą ustalenia § 5 ustŁ 3 i 4Ł 

6. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) ustala się nie”rze—raczalne linie zabudowy 

zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu w 
nastę”u–ących odlegJo`ciach (linie zabudowy 
nie dotyczą urządzeL infrastru—tury technicz-
ne– n”Ł stac–i transformatorowych, obie—tów 
dozoru ｦ portierni itp.), 
a) 4ｦ6 m od linii rozgranicza–ących dróg do-

jazdowych KDD 1/2, 
b) 6 m od linii rozgranicza–ących ciągów ”ie-

szo-jezdnych KDX. 
2) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, do–`cia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni dziaJ—i budowlane–, ”ozo-
staJą czę`ć dziaJ—i nalewy zagos”odarować 
zielenią urządzonąŁ 

7. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odzia-
Ju nieruchomo`ci: 
1) do”uszcza się zmianę istnie–ących ”odziaJów 

geodezy–nych z zastrzeweniem zachowania 
minimalnej powierzchni samodzielnych dzia-
Je— ”rzeznaczonych ”od zabudowę nie mniej-
sze– niw 2000 m2, 

2) do”uszcza się wydzielanie dziaJe— niezbęd-
nych dla lo—alizac–i urządzeL infrastru—tury 
technicznej (np. stacji transformatorowych)  
o ”owierzchniach mnie–szych niw o—re`lone  
w pkt 1, 

3) wydzielane w wyni—u ”odziaJów wewnętrzne 
nie”ubliczne do–azdy i do–`cia do zabudowy 
winny s”eJniać warun—i o—re`lone w obowią-
zu–ących ”rze”isach szczególnych, w tym w 
”rze”isach w za—resie bez”ieczeLstwa ”rze-
ciw”owarowegoŁ 

§ 13 

US ｦ teren usJug s”ortu i rekreacji 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

źabudowa usJugowa związana ze s”ortem i re-
—reac–ą, z urządzeniami towarzyszącymiŁ 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) drogi do–azdowe ”ubliczne i wewnętrzne, zie-

leL urządzona, 
2) parkingi, 
3) urządzenia infrastruktury technicznej. 

3. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego: 
1) nie ustala się szczególnych wymagaL w za-

kresie geometrii i rodzaju pokrycia dachu, 
2) wyso—o`ć zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 

14 m od poziomu terenu. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
Obowiązu–ą ustalenia § 5 ustŁ 3 i 4Ł 

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, do–`cia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
40% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, ”ozo-
staJą czę`ć dziaJ—i nalewy zagos”odarować 
zielenią urządzoną, 
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2) ogrodzenia ”oses–i od strony ulic i terenów 
”ublicznych nalewy wy—onywać –a—o awurowe 
(minŁ 60% ”rze`witów), do”uszcza się sto-
sowanie ”odmurów—i o wyso—o`ci nie”rze-
—racza–ące– 60 cm, licząc od ”oziomu terenu, 
wyso—o`ć ogrodzeL (dotyczy ”rzęseJ i ele-
mentów ”oziomych, z wyJączeniem sJu”—ów 
no`nych) mowe wynosić od 1,5 do 2,2 m; 
ustala się za—az realizac–i ogrodzeL ”eJnych 
lub z ”rzęseJ wy—onanych w caJo`ci z ”refa-
bry—atów betonowychŁ 

6. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odzia-
Ju nieruchomo`ci: 
Śo”uszcza się wydzielanie dziaJe— niezbędnych 
dla lo—alizac–i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
(np. stacji transformatorowych, pompowni). 

§ 14 

USR ｦ tereny rekreacji i wypoczynku 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) s”ort, re—reac–a i wy”oczyne—, z urządzenia-
mi towarzyszącymi, w tym ”lawe, bois—a it”Ł, 

2) zbiornik wodny rekreacyjno-retencyjny (WSR), 
3) zieleL urządzonaŁ 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) drogi do–azdowe ”ubliczne i wewnętrzne, zie-

leL urządzona, 
2) parkingi, 
3) urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 

3. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego: 
1) nie ustala się szczególnych wymagaL w za-

kresie geometrii i rodzaju pokrycia dachu, 
2) wyso—o`ć zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 

10 m od poziomu terenu. 
4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 

oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
Obowiązu–ą ustalenia § 5 ustŁ 4Ł 

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, do–`cia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
20% ”owierzchni terenu, ”ozostaJą czę`ć 
dziaJ—i nalewy zagos”odarować zielenią urzą-
dzoną, 

2) oznaczone na rysunku planu granice zbiornika 
wodnego rekreacyjno-retency–nego (WSR) są 
orientacyjne i mogą ulec zmianie, 

3) do”uszcza się wyznaczanie nowych odcin-
—ów oraz ”rzebudowę lub li—widac–ę istnie–ą-
cych rowów melioracy–nych, 

4) ogrodzenia posesji od strony ulic i terenów 
”ublicznych nalewy wy—onywać –a—o awurowe 
(minŁ 60% ”rze`witów), do”uszcza się sto-
sowanie ”odmurów—i o wyso—o`ci nie”rze-
—racza–ące– 60 cm, licząc od ”oziomu terenu, 
wyso—o`ć ogrodzeL (dotyczy ”rzęseJ i ele-
mentów ”oziomych, z wyJączeniem sJu”—ów 
no`nych) mowe wynosić od 1,5 do 2,2 m; 
ustala się za—az realizac–i ogrodzeL ”eJnych 
lub z ”rzęseJ wy—onanych w caJo`ci z ”refa-
bry—atów betonowychŁ 

6. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odzia-
Ju nieruchomo`ci: 

Śo”uszcza się wydzielanie dziaJe— niezbędnych 
dla lo—alizac–i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
(np. stacji transformatorowych, pompowni). 

§ 15 

01, 02 UO/US ｦ teren usJug o`wiaty, s”ortu i re-
kreacji 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

źabudowa usJugowa związana z o`wiatą, s”or-
tem i re—reac–ą, z urządzeniami towarzyszącymiŁ 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) drogi do–azdowe ”ubliczne i wewnętrzne, zie-

leL urządzona, 
2) parkingi, 
3) urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 

3. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego: 
1) w granicach terenu 01 UOłUS ustala się 

obowiąze— stosowania dachów stromych  
o symetrycznym u—Jadzie ”oJaci dachowych 
(do”uszcza się dachy wielos”adowe);  
o spadkach 35ｦ45o (nie dotyczy lukarn, wy-
—uszów it”Ł), z wyJączeniem dachów o mi–a-
–ących się —alenicach; o ”o—ryciu dachów—ą 
ceramiczną lub cementowąŁ 

2) w granicach terenu 02 UOłUS nie ustala się 
szczególnych wymagaL w za—resie geometrii 
i rodzaju pokrycia dachu 

3) wyso—o`ć zabudowy nie mowe ”rze—roczyć 
12 m od poziomu terenu. 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
Obowiązu–ą ustalenia § 5 ust 1 i 4Ł 

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
1) do”uszcza się ”rzeznaczanie ”od zabudowę 

(w tym utwardzone nawierzchnie, do–`cia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% ”owierzchni dziaJ—i budowlane–, ”ozo-
staJą czę`ć dziaJ—i nalewy zagos”odarować 
zielenią urządzoną, 

2) ogrodzenia ”oses–i od strony ulic i terenów 
”ublicznych nalewy wy—onywać –a—o awurowe 
(minŁ 60% ”rze`witów), do”uszcza się sto-
sowanie podmurów—i o wyso—o`ci nie”rze-
—racza–ące– 60 cm, licząc od ”oziomu terenu, 
wyso—o`ć ogrodzeL (dotyczy ”rzęseJ i ele-
mentów ”oziomych, z wyJączeniem sJu”—ów 
no`nych) mowe wynosić od 1,5 do 2,2 m; 
ustala się za—az realizac–i ogrodzeL ”eJnych 
lub z ”rzęseJ wy—onanych w caJo`ci z ”refa-
bry—atów betonowychŁ 

6. SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odzia-
Ju nieruchomo`ci: 
Śo”uszcza się wydzielanie dziaJe— niezbędnych 
dla lo—alizac–i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
(np. stacji transformatorowych, pompowni). 

§ 16 

01, 02 TI ｦ teren infrastruktury 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

Sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne–Ł 
2. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) zieleL urządzona, 
2) parkingi. 
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§ 17 

01, 02 E ｦ teren infrastruktury ｦ stacje transforma-
torowe 
Przeznaczenie podstawowe: 
Sieci i urządzenia infrastru—tury techniczne– ｦ elek-
troenergetyka. 

§ 18 

ZL ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ teren lasów i 
zadrzewieLŁ 
1. Ustala się za—az lo—alizac–i wszel—ie– zabudowy 

kubaturowej. 
2. Śo”uszcza się lo—alizac–ę sieci i urządzeL infra-

struktury technicznej. 

§ 19 

01 ｦ 03 ZP ｦ tereny zieleni urządzonejŁ 
1. Przeznaczenie podstawowe: 

1) zieleL urządzona ｦ park. 
2) urządzenia s”ortu i re—reac–i, maJa archite—tu-

ra. 
3) zbiorniki wodne. 

2. Przeznaczenie dopuszczalne: 
1) urządzenia hydrotechniczne, 
2) ”odziemne sieci oraz urządzenia infrastru—tu-

ry technicznej, 
3) drogi ”ubliczne i wewnętrzneŁ 

3. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego: 
Ustala się za—az lo—alizac–i obie—tów —ubaturo-
wych.  

4. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu: 
W oznaczonej na rysunku planu granicy obszaru 
potencjalnego zalewu powodziowego rzeki Zie-
lone– obowiązu–ą ograniczenia o—re`lone w § 
ust. 3.  

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
Obowiązu–ą ustalenia § 5 ustŁ 1 i 4Ł 

§ 20 

WS ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ wody po-
wierzchniowe (rowy melioracyjne). 
Śo”uszcza się w uzgodnieniu z zarządcą rowu wy-
znaczanie nowych odcin—ów oraz ”rzebudowę lub 
li—widac–ę istnie–ących rowów melioracy–nychŁ 

§ 21 

KDL 1/2 ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ ulica lo-
kalna, z urządzeniami towarzyszącymiŁ 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej re-
alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie 
w wymaganiami ”rze”isów odrębnych, zieleL 
urządzona, 

2) do”uszcza się za zgodą zarządcy ulicy lo—ali-
zac–ę urządzeL ”omiarowo-kontrolnych zwią-
zanych z ”odziemną infrastru—turą techniczną 
”rzy liniach rozgranicza–ących ulicy lub na te-
renie towarzyszące– zieleni urządzone– ｦ loka-
lizac–a tych urządzeL nie mowe ”owodować 
ograniczenia widoczno`ci, ”owodować za-

growenia ruchu oraz utrudniać ”ieszym ”oru-
szanie się ”o chodni—achŁ 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego oraz wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 
Ustala się za—az lo—alizac–i trwaJych i tymczaso-
wych obie—tów usJugowych (—ios—i, ”awilony 
itp.). 

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu ｦ szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących 12ｦ20 m ｦ zgodnie z 
oznaczeniami na rysunku planu. 

§ 22 

01 ｦ 06 KDD 1/2 ﾀ przeznaczenie podstawowe ｦ 
ulice dojazdowe, z urządzeniami towarzyszącymiŁ 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

1) podziemne sieci infrastruktury technicznej re-
alizowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie 
w wymaganiami ”rze”isów odrębnych, zieleL 
urządzona, 

2) do”uszcza się za zgodą zarządcy ulicy lo—ali-
zac–ę urządzeL ”omiarowo-kontrolnych zwią-
zanych z ”odziemną infrastru—turą techniczną 
”rzy liniach rozgranicza–ących ulicy lub na te-
renie towarzyszące– zieleni urządzone– ｦ loka-
lizac–a tych urządzeL nie mowe ”owodować 
ograniczenia widoczno`ci, ”owodować za-
growenia ruchu oraz utrudniać ”ieszym ”oru-
szanie się ”o chodni—achŁ 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego oraz wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 
Ustala się za—az lo—alizac–i trwaJych i tymczaso-
wych obie—tów usJugowych (—ios—i, ”awilony 
itp.). 

3. źasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i krajobra-
zu kulturowego: 
Wody opadowe odprowadzane z nawierzchni 
utwardzonych dróg ”rzed od”rowadzeniem do 
odbiornika wód nalewy oczy`cić z zanieczysz-
czeL ro”o”ochodnychŁ 

4. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
Obowiązu–ą ustalenia § 5Ł 

5. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu ｦ szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących 10ｦ16 m ｦ zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu. 

§ 23 

KDX ｦ przeznaczenie podstawowe ｦ ciąg ”ieszo-
jezdny, z urządzeniami towarzyszącymiŁ 
1. Przeznaczenie dopuszczalne: 

Podziemne sieci infrastruktury technicznej reali-
zowane za zgodą zarządcy drogi i zgodnie w 
wymaganiami ”rze”isów odrębnych, zieleL urzą-
dzona. 

2. źasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzen-
nego oraz wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania przestrzeni publicznych: 
1) ustala się za—az lo—alizac–i trwaJych i tymcza-

sowych obie—tów usJugowych (—ios—i, ”awi-
lony itp.), 
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2) ustala się za—az lo—alizac–i no`ni—ów re—la-
mowych. 

3. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu ｦ szero—o`ć w li-
niach rozgranicza–ących 6ｦ10 m ｦ zgodnie  
z oznaczeniami na rysunku planu. 

§ 24 

W granicach obszaru ob–ętego ”lanem nie wystę”u-
–ą: tereny lub obie—ty ”odlega–ące ochronie ustalone 
na ”odstawie odrębnych ”rze”isów (w tym tereny 
górniczy, a ta—we narawone na niebez”ieczeLstwo 
”owodzi oraz zagrowone osuwaniem się mas ziem-
nych), obszary wymaga–ące ”rze”rowadzenia sca-
leL i ”odziaJów nieruchomo`ci, obszary rehabilitac–i 
istnie–ące– zabudowy i infrastru—tury techniczne–, 
obszary wymaga–ące ”rze—sztaJceL lub re—ultywa-
c–i, tereny ”rzeznaczone ”od budowę obie—tów 
handlowych, o —tórych mowa w artŁ 10 ustŁ 2  
pkt 8 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagos”odarowaniu ”rzestrzennym, tereny sJu-
wące organizac–i im”rez masowych oraz granice 
pomni—ów zagJady wraz ze strefami ochronnymi, 
o—re`lone na podstawie ustawy z dnia 7 maja  
1999 rŁ o ochronie terenów byJych hitlerows—ich 
obozów zagJadyŁ 

R O ź Ś ź I A I   IV 

Ustalenia koLcoweŁ 

§ 25 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 12 i art. 36 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80  
z 2003 rŁ, ”ozŁ 717 z ”óunie–szymi zmianami) usta-
la się staw—ę sJuwącą naliczaniu –ednorazowe– o”Ja-
ty ｦ w wyso—o`ci 30%Ł 

§ 26 

Wy—onanie ninie–sze– uchwaJy ”owierza się Wó–towi 
Gminy _więta KatarzynaŁ 

§ 27 

UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od 
daty ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym Wo–e-
wództwa Śolno`ląs—iegoŁ 
 
 

PRźśWOŚNICźĄCŹ RAŚŹ 
 

JERźŹ WOtNIAK
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źaJącznik nr ń do uchwaJy Rady Gminy 
_więta Katarzyna nr XXVIł2ŃŃłŃ9 z dnia  
16 kwietnia 2009 r. (poz. 2056) 
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źaJącznik nr 2 do uchwaJy Rady Gminy 
_więta Katarzyna nr XXVIł2ŃŃłŃ9 z dnia  
16 kwietnia 2009 r. (poz. 2056) 
 
 

ROźSTRźŹGNIĘCIś 
 

o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzenne-
go terenów s”ortu, re—reac–i i usJug w Siechnicach inwestycji z zakresu infrastruktury 
techniczne–, —tóre nalewą do zadaL wJasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania,  
                               zgodnie z przepisami o finansach publicznych 
 
1. źgodnie z ustaleniami ”lanu zawartymi w tre`ci uchwaJy ustala się realizac–ę inwe-

styc–i z za—resu infrastru—tury techniczne– nalewących do zadaL wJasnych gminy, ”o-
lega–ących na budowie sieci wodociągowe– i sieci —analizacy–ne– oraz budowie drogi 
gminnej. 

 
2. Ustala się, we uródJem finansowania inwestyc–i, o —tórych mowa w ”—t 1, będą: 

1) `rod—i wJasne gminy, 
2) `rod—i ”ozys—ane z funduszy Unii śuro”e–s—ie–, 
3) `rod—i ”ozys—ane z Funduszu Ochrony _rodowis—a i Gos”odar—i Wodne–, 
4) kredyt bankowy, 
5) emisja obligacji komunalnych. 

 
3. Ustala się mowliwo`ć wy—orzystania innych uródeJ finansowania niewymienionych w 

”—t 2, w tym równiew finansowania inwestyc–i ze `rod—ów ”rywatnychŁ 
 

 
 
 
 

źaJącznik nr 3 do uchwaJy Rady Gminy 
_więta Katarzyna nr XXVIł2ŃŃłŃ9 z dnia  
16 kwietnia 2009 r. (2056) 

 
ROźSTRźŹGNIĘCIś 

 
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania ”rzestrzennego terenów s”ortu, re—reac–i i usJug w Siechnicach ”odczas  
                                      wyJowenia do ”ublicznego wglądu 
 
źe względu na bra— uwag wniesionych do ”ro–e—tu ”lanu ”odczas wyJowenia do ”ublicz-
nego wglądu Rada Gminy _więta Katarzyna nie do—onu–e rozstrzygnięć wyni—a–ących  
z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., ”ozŁ 717 z ”óuniejszymi zmianami). 
 

 
 
 

2057 

UCHWAIA RAŚŹ GMINŹ UŚANIN 

NR XXXIX/128/2009 

z dnia 15 kwietnia 2009 r. 

w s”rawie ustalenia regulaminu okre`lającego wysoko`ć oraz szczegóJowe 
warunki ”rzyznawania nauczycielom dodatków za wysJugę lat, motywacyj-
nego, funkcyjnego, i za warunki ”racy oraz innych skJadników wynagradza-
nia, a takwe szczegóJowych zasad ”rzyznawania i wy”Jacania dodatku  
                                        mieszkaniowego 

 Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia  
26 stycznia 1982 r. ｦ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674  
z ”óunŁ zmŁ) uchwala się, co nastę”u–e: 

 


