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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/ 
/371/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 
30 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

 
o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Wójta uwag do projektu zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kiełczów – części "B" w Gminie Długołęka obejmu-
jącego działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8 obręb Kiełczów  
 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 80, poz. 717 ze zm.) 
 
W związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. z 2003 r. 80, poz. 717 ze zm.), stwierdza sić, ďe do projektu zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego dla obrębu wsi Kiełczów – części „B” w Gminie Długołęka obejmującego 
działki nr 219/3, 219/4, 219/6, 219/7, 219/8 obręb Kiełczów nie zostały złoďone uwagi. 

 
 
 

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/ 
/371/09 Rady Gminy Długołęka z dnia 
30 grudnia 2009 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI W ZAKRESIE  
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ NALEŻĄCEJ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY ORAZ ZASADACH  

ICH FINANSOWANIA 
 
Rozstrzygnićcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 80, poz. 717 ze zm.). 
 
Realizacja infrastruktury technicznej bćdzie odbywać sić w oparciu o wszelkie moďliwe  čródła pozyska-
nia funduszy na ten cel, ċrodków własnych gminy oraz partycypacji inwestorów indywidualnych. 
 
W pierwszej kolejnoċci naleďy podjąć realizacjć infrastruktury w rejonach: 
a) realizujących cele publiczne oraz sprzyjających rozwojowi gminy, 
b) połoďonych najbliďej istniejącej infrastruktury i o najdogodniejszych finansowo moďliwoċciach jej 

realizacji, 
c) duďym istniejącym zapotrzebowaniem. 
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UCHWAŁA NR XLIV/245/2009 
 RADY GMINY MIŁKOWICE 

 z dnia 22 grudnia 2009 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Miłkowice  
i Siedliska – MPZP MIŁKOWICE I SIEDLISKA  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) i 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, ze zm.) oraz w nawiązaniu do 
uchwały nr XXXIII/228/2006 z dnia 23 czerwca  

2006 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
terenów połoďonych w obrćbach wsi Miłkowice  
i Siedliska, po stwierdzeniu zgodnoċci ustaleĉ pro-
jektu planu z zapisem Studium Uwarunkowaĉ  
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
Gminy Miłkowice wprowadzonego uchwałą  
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nr XXXV/251/2006 Rady Gminy w Miłkowicach  
z dnia 26 pačdziernika 2006 r. Rada Gminy Miłko-
wice uchwala, co nastćpuje: 

ROZDZIAŁ  I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Miłkowice i Siedliska, 
w granicach okreċlonych w załączniku graficznym 
nr 1 do uchwały – zwany dalej w skrócie MPZP 
MIŁKOWICE – SIEDLISKA.  

§ 2. 1. Ustalenia planu wyraďone są w postaci: 
1) rysunku planu składającego sić z: 

a) załącznika graficznego nr 1 do niniejszej 
uchwały, obejmującego obrćby: Miłkowice  
i Siedliska, obowiązującego w zakresie: gra-
nicy obszaru objćtego planem, granic za-
łączników graficznych w skali 1:2000, linii 
rozgraniczających tereny o róďnych funk-
cjach, funkcji terenów, granic terenów za-
mknićtych, lokalizacji obiektów wpisanych 
do rejestru zabytków, lokalizacji obiektów 
wpisanych do ewidencji zabytków, lokalizacji 
stanowisk archeologicznych, zasićgu obsza-
ru zagroďonego zalaniem wodą powodziową 
Q1%, lokalizacji wałów przeciwpowodzio-
wych, granicy strefy ograniczonego zainwe-
stowania; 

b) załącznika graficznego nr 2 do niniejszej 
uchwały, obejmującego tereny zainwesto-
wane wsi Siedliska, obowiązującego w za-
kresie: granicy załącznika graficznego nr 2, 
linii rozgraniczających tereny o róďnych 
funkcjach, funkcji terenów, nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, granicy strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, 
granicy strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, strefy „E” ochrony ekspozycji, gra-
nicy strefy zieleni chronionej, lokalizacji  za-
bytkowych alei, granicy strefy od linii ener-
getycznej; 

c) załącznika graficznego nr 3 do niniejszej 
uchwały, obejmującego enklawć zabudowy 
we wsi Siedliska, obowiązującego w zakre-
sie: granicy załącznika graficznego nr 3, linii 
rozgraniczających tereny o róďnych funk-
cjach,  funkcji terenów, nieprzekraczalnej linii 
zabudowy; 

d) załącznika graficznego nr 4 do niniejszej 
uchwały, obejmującego tereny zainwesto-
wania wsi Miłkowice, obowiązującego w za-
kresie: granicy załącznika graficznego nr 4, 
linii rozgraniczających tereny o róďnych 
funkcjach, funkcji terenów, nieprzekraczalnej 
linii zabudowy, granicy strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej krajobrazu kulturowego, 
granicy strefy „OW” obserwacji archeolo-
gicznej, lokalizacji obiektów wpisanych do 
rejestru zabytków, lokalizacji obiektów wpi-
sanych do ewidencji zabytków, lokalizacji 
stanowisk archeologicznych, lokalizacji po-
mników przyrody, zasićgu obszaru zagroďo-
nego zalaniem wodą powodziową Q1%, lo-
kalizacji wałów przeciwpowodziowych, gra-
nicy strefy ograniczonego zainwestowania, 

granicy strefy od linii energetycznej , granicy 
strefy ochrony od cmentarza, granicy tere-
nów zamknićtych. 

2) niniejszej uchwały stanowiącej tekst planu za-
wierającej:  
a) Zasady zagospodarowania terenów okreċlo-

nych w rozdziale II niniejszej uchwały; 
b) Zasady obsługi w zakresie infrastruktury 

technicznej okreċlonych w rozdziale III ni-
niejszej uchwały; 

c) Zasady ochrony ċrodowiska okreċlonych  
w rozdziale IV niniejszej uchwały; 

d) Wysokoċci opłat z tytułu wzrostu wartoċci 
nieruchomoċci okreċlonych w rozdziale V 
niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały 
jest mowa o:  
1) Planie – naleďy przez to rozumieć MPZP MIŁ-

KOWICE - SIEDLISKA, o którym mowa w § 1 
uchwały; 

2) Rysunku planu – naleďy przez to rozumieć za-
łączniki graficzne do niniejszej uchwały: załącz-
nik graficzny nr 1 w skali 1:5000, załącznik gra-
ficzny nr 2 w skali 1:2000, załącznik graficzny  
nr 3 w skali 1:2000, załącznik graficzny nr 4 w 
skali 1:2000, stanowiące integralną czćċć niniej-
szej uchwały;  

3) Terenie – naleďy przez to rozumieć obszar ogra-
niczony na rysunku planu liniami rozgraniczają-
cymi, oznaczony symbolem funkcji zgodnie  
z oznaczeniami graficznymi okreċlonymi w le-
gendzie; 

4) Funkcji terenu – naleďy przez to rozumieć prze-
znaczenie terenu; 

5) Funkcji wiodącej terenu – naleďy przez to rozu-
mieć przeznaczenie wićkszej niď 50% po-
wierzchni działki lub wićkszej niď 50% po-
wierzchni uďytkowej wszystkich obiektów na 
działce; 

6) Obiektach pomocniczych – naleďy przez to ro-
zumieć garaďe, budynki gospodarcze oraz wia-
ty; 

  7) Obiektach infrastruktury towarzyszącej – na-
leďy przez to rozumieć obiekty małej architek-
tury, przyłącza infrastruktury technicznej oraz 
niezbćdne urządzenia budowlane; 

  8) Ilości kondygnacji - naleďy przez to rozumieć 
iloċć kondygnacji naziemnych nie licząc piw-
nic; 

  9) Powierzchni zabudowy – naleďy przez to ro-
zumieć powierzchnić pod budynkami w obry-
sie ċcian zewnćtrznych; 

10) Nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleďy 
przez to rozumieć linić, której nie moďe prze-
kroczyć zewnćtrzny obrys budynku, nie licząc 
schodów, gzymsów, dachów nad wejċciem, 
okapów oraz balkonów i loggii; 

11) Gabarytach nawiązujących do historycznej 
zabudowy wsi – naleďy przez to rozumieć ga-
baryty obiektu, którego wysokoċć i szerokoċć 
lub długoċć w rzucie poziomym nie przekracza 
w sposób wyračny – o 20% rozmiarów sąsia-
dującej zabudowy; 

12) Nieuciążliwej zabudowie usługowej – naleďy 
przez to rozumieć inwestycje niezaliczone do 
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przedsićwzićć mogących znacząco oddziały-
wać na ċrodowisko lub wymagające sporzą-
dzenia raportu, zgodnie z wymogami stosow-
nych przepisów o ochronie ċrodowiska, oraz 
przedsićwzićć, dla których sporządzony raport 
nie stwierdza zagroďeĉ ċrodowiskowych dla 
sąsiadującej zabudowy; 

13) Nieuciążliwych usługach w zabudowie miesz-
kaniowej – naleďy przez to rozumieć usługi 
niepowodujące ďadnego dyskomfortu dla 
mieszkaĉców, nie emitujące hałasu, pyłów, 
gazów i uciąďliwych zapachów: biura, usługi 
kultury, handel, gastronomia bez lokali ta-
necznych, naprawa sprzćtu RTV i AGD, inne 
naprawy za wyjątkiem napraw samochodów, 
usługi krawieckie, dziewiarskie, kosmetyczne, 
gabinety lekarskie, pracownie projektowe, po-
koje noclegowe do wynajćcia, i inne niewy-
magające parkingów dla iloċci wićkszej niď  
5 pojazdów; 

14) Obiektach, urządzeniach i sieci infrastruktury 
technicznej – naleďy przez to rozumieć drogi  
i ulice wewnćtrzne, miejsca parkingowe, przy-
łącza pod i nadziemne do sieci w ulicach, 
studnie, przepompownie, zbiorniki podziemne, 
odstojniki, trafostacje i inne, bez stacji telefonii 
bezprzewodowej; 

15) Zabudowie, budynkach lub obiektach istnieją-
cych – naleďy przez to rozumieć tereny zabu-
dowane, budynki lub obiekty istniejące w dniu 
wejċcia w ďycie niniejszej uchwały; 

16) Zabudowie jednorodzinnej – naleďy przez to 
rozumieć realizacje jednego budynku miesz-
kalnego: wolno stojącego, bličniaczego i sze-
regowego na jednej działce. Kaďdy z segmen-
tów mieszkalnych w zabudowie bličniaczej  
i szeregowej winien być zlokalizowany na od-
rćbnej działce budowlanej. 

ROZDZIAŁ  II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

§ 4. Ustalenia ogólne w zakresie zasad zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu 

1. Wyznacza sić tereny o róďnych funkcjach i 
róďnych zasadach zagospodarowania oraz ozna-
czono na rysunku planu symbolami identyfikacyj-
nymi składającymi sić z oznaczeĉ literowych i cy-
frowych. 

2. Oznaczenie literowe umieszczone przed 
oznaczeniem cyfrowym oznacza pierwszą literć 
nazwy miejscowoċci, w obrćbie której znajduje sić 
dany teren(S-Siedliska, M-Miłkowice lub MS – obie 
wsie na załączniku nr 1). 

3. Oznaczenie cyfrowe oznacza kolejną liczbć 
porządkową terenu o danej funkcji. 

4. Oznaczenie literowe umieszczone za ozna-
czeniem cyfrowym oznacza funkcjć terenu. 

5. Wyznacza sić nastćpujące funkcje terenu: 
  1) MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielo-

rodzinnej, 
  2) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej, 
  3) MNj – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 
  4) MN/U – tereny zabudowy mieszkaniowo-

usługowej, 

  5) U – tereny zabudowy usługowej, 
  6) P – tereny obiektów produkcyjnych, składów  

i magazynów, 
  7) US – tereny sportu i rekreacji, 
  8) R – tereny rolnicze, 
  9) RM – tereny zabudowy zagrodowej, 
10) R/KDZ – tereny rolnicze, rezerwa pod komuni-

kacjć publiczną – drogć klasy Z, 
11) RU – tereny obsługi i produkcji rolniczej, 
12) ZD – tereny ogrodów działkowych, 
13) ZD/ZP – tereny ogrodów działkowych i zieleni 

parkowej, 
14) ZD/ZP/KDZ – tereny ogrodów działkowych  

i zieleni parkowej, rezerwa pod komunikacjć 
publiczną – drogć zbiorczą klasy Z, 

15) ZP – tereny zieleni parkowej,  
16) ZU – tereny zieleni urządzonej, 
17) ZC – tereny cmentarzy, 
18) ZL – tereny lasów, 
19) WS – tereny wód otwartych stojących, 
20) WP – tereny wód otwartych płynących, 
21) E – obiekty i urządzenia uzbrojenia technicz-

nego – energetyka, 
22) W – obiekty i urządzenia uzbrojenia technicz-

nego – wodociągi, 
23) K – obiekty i urządzenia uzbrojenia technicz-

nego – oczyszczanie i odprowadzanie ċcieków, 
24) T – obiekty i urządzenia uzbrojenia technicz-

nego – telefonia bezprzewodowa, 
25) KK – tereny komunikacji kolejowej, 
26) KDGP – tereny publicznej komunikacji drogo-

wej, 
27) KDZ – tereny publicznej komunikacji drogo-

wej, 
28) KDL – tereny publicznej komunikacji drogo-

wej, 
29) KDD – tereny publicznej komunikacji drogo-

wej, 
30) KDW – tereny wewnćtrznej komunikacji dro-

gowej, 
31) KPJ – tereny komunikacji pieszo-jezdnej, 
32) KP – tereny komunikacji pieszej, 
33) KS – tereny obsługi komunikacji drogowej. 

6. W granicach planu obowiązują nastćpujące 
ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodaro-
wania terenów:  
  1) Wskazana w zapisie uchwały i na rysunku pla-

nu funkcja wiodąca terenu moďe być uzupeł-
niona o inną, nie wskazaną w tekċcie, niekoli-
dującą z funkcją wiodącą, na powierzchni 
działki nie wićkszej niď 20% całoċci. Dotyczy: 
zieleni, usług sportu i rekreacji, handlu deta-
licznego, usług kultury, usług oċwiaty i zdro-
wia. Nie dotyczy wprowadzenia zabudowy 
mieszkaniowej na terenach, na których jej re-
alizacja nie jest wymieniona w ustaleniach 
planu; 

  2) W odległoċci 10,0 m od lasu obowiązuje strefa 
ochronna, w granicach której wyklucza sić lo-
kalizacjć budynków mieszkalnych; 

  3) Do czasu skablowania napowietrznych linii 
elektroenergetycznych ċredniego napićcia 
obowiązuje wolna od zabudowy strefa bezpie-
czeĉstwa o szerokoċci 5 m od osi linii w obu 
kierunkach; 
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  4) W strefach bezpieczeĉstwa od napowietrznych 
linii elektroenergetycznych, do czasu ich ska-
blowania,  obowiązuje zakaz wprowadzania 
zabudowy oraz dolesieĉ; 

  5) W przypadku realizacji inwestycji na gruntach 
zdrenowanych wprowadza sić obowiązek 
przebudowy systemu drenarskiego (po sto-
sownych uzgodnieniach z właċciwym orga-
nem ds. melioracji); 

  6) W związku z moďliwoċcią zwićkszenia odpływu 
powierzchniowego wód opadowych związa-
nego ze zmianą sposobu zagospodarowania 
naleďy przewidzieć koniecznoċć zwićkszenia 
przepustowoċci rowów melioracyjnych; 

  7) Za zgodną z planem uznaje sić przebudowć 
dachów płaskich na spadkowe zgodne z usta-
leniami dla danego terenu; 

  8) Dopuszcza sić przebudowć istniejących bu-
dynków zgodnie z ich gabarytem i kształtem 
istniejącym – nie obowiązuje zmiana kształtu 
dachu lecz jest dopuszczona; 

  9) Okreċlone w § 5 uchwały ustalenia dotyczące 
kąta nachylenia połaci dachowych odnoszą sić 
do głównych połaci dachowych w nowych 
budynkach i obowiązują na co najmniej 60% 
powierzchni rzutu całego budynku w obrysie 
ċcian zewnćtrznych. Pozostałe 40% po-
wierzchni rzutu budynku moďe być przekryte w 
inny sposób, bez zachowania okreċlonego ką-
ta nachylenia. Ustalenia dotyczące kąta nachy-
lenia połaci dachowych nie dotyczą budynków 
pomocniczych oraz rozbudowywanych czćċci 
istniejących budynków o kątach nachylenia 
dachów zgodnych z okreċlonymi w uchwale; 

10) Za zgodną z planem uznaje sić realizacjć w 
dachach budynków mieszkalnych i usługo-
wych: naczółków, lukarn, wykuszów dacho-
wych - facjatek, mansard, okien połaciowych; 

11) Dla nowych budynków oraz rozbudowywa-
nych czćċci budynków istniejących połoďo-
nych w obrćbie obszarów inwestycyjnych 
obowiązują okreċlone na rysunku planu nie-
przekraczalne linie zabudowy, z zastrzeďeniem, 
ďe obiekty budowlane przy drogach powiato-
wych mogą być sytuowane w odległoċci nie 
mniejszej niď 8,0 m od krawćdzi jezdni; 

12) Istniejące budynki lub ich czćċci połoďone  
w liniach rozgraniczających dróg i ulic mogą 
być remontowane i przebudowywane za zgo-
dą zarządcy drogi, ich rozbudowa lub odbu-
dowa muszą uwzglćdniać ustalenia dla dane-
go terenu zawarte w § 5; 

13) Okreċlone w planie szerokoċci ulic w liniach 
rozgraniczających naleďy traktować jako mi-
nimalne, moďna je skorygować poszerzając 
ulice w razie uzyskania takiej moďliwoċci dla 
realizacji parkingów, zatok autobusowych, 
urządzeĉ odwadniających lub dodatkowego 
wyposaďenia; 

14) Realizacja nowych dróg i poszerzenia dróg 
istniejących nastąpi na zasadach ustawy 
szczególnej, dotyczy równieď dróg w terenach 
rezerw o innych funkcjach zapisanych w pla-
nie; 

15) Za zgodne z planem uznaje sić poszerzenie 
ulic w liniach rozgraniczających wszćdzie, 

gdzie jest to moďliwe i poprawa wyposaďenia 
ulicy ponad okreċlone minimum; 

16) Za zgodny z planem uznaje sić podział realiza-
cji i modernizacji dróg i ulic na etapy i dąďenie 
do okreċlonych w planie parametrów stop-
niowo; 

17) Szerokoċci dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych 
w liniach rozgraniczających nie mogą być 
mniejsze niď wynika to z ustaleĉ planu oraz ak-
tualnego podziału ewidencyjnego; 

18) W obrćbie skrzyďowaĉ dróg i ulic obowiązują, 
w miejscach okreċlonych na rysunku planu, 
naroďne ċcićcia linii rozgraniczających (trójkąty 
widocznoċci) o wymiarach: 
a) 10 m x 10 m – na skrzyďowaniach z droga-

mi i ulicami klasy „Z”, 
b) 5 m x 5 m – na skrzyďowaniach z drogami  

i ulicami klasy „L” i „D”; 
19) Za zgodne z planem uznaje sić przekształcanie 

wewnćtrznej komunikacji drogowej w pu-
bliczną komunikacjć drogową; 

20) Nowe dojazdy powstałe z podziałów terenów 
na działki budowlane nie mogą być wćďsze niď 
5,0 m; 

21) Za zgodne z planem uznaje sić lokalizacjć  
w liniach rozgraniczających dróg i ulic towa-
rzyszących obiektów inďynierskich, chodników 
i ċcieďek rowerowych lub ċcieďek pieszo-
rowerowych oraz niezbćdnych urządzeĉ tech-
nicznych związanych z prowadzeniem i zabez-
pieczeniem ruchu; 

22) Za zgodą zarządcy drogi dopuszcza sić lokali-
zacjć, w liniach rozgraniczających dróg i ulic, 
sieci i urządzeĉ infrastruktury technicznej nie-
związanych z prowadzeniem i zabezpiecze-
niem ruchu; 

23) Za zgodne z planem uznaje sić zarurowanie 
oraz przekształcenie w kanalizacjć deszczową 
rowów znajdujących sić w liniach rozgranicza-
jących dróg, ulic i ciągów pieszo-jezdnych (po 
uzyskaniu uzgodnienia od zarządcy cieku); 

24) Przy podziale terenów obowiązuje pozosta-
wienie dojazdów do pól połoďonych w głćbi 
działki wszćdzie, gdzie jest to konieczne. Do-
jazd do pola winien mieć min. 6 m szerokoċci; 

25) Ustalenia dotyczące wysokoċci budynków nie 
dotyczą budynków istniejących; 

26) Okreċlone w niniejszej uchwale zasady podzia-
łu terenów na działki budowlane dotyczą wy-
łącznie podziałów innych niď okreċlone na ry-
sunku planu; 

27) Okreċlone w planie minimalne powierzchnie 
wydzielanych działek nie dotyczą działek prze-
znaczonych na realizacjć obiektów i urządzeĉ 
infrastruktury technicznej oraz komunikacji; 

28) Wydzielanie terenów pod poszerzenie istnieją-
cych dróg i ulic moďe nastćpować stopniowo i 
na terenach zainwestowanych dopuszcza sić 
miejscowe, czasowe, zawćďenie szerokoċci 
dróg i ulic w liniach rozgraniczających do cza-
su uzyskania moďliwoċci przejćcia nierucho-
moċci na ten cel. Nie dotyczy terenów nieza-
inwestowanych i wolnych od urządzeĉ i obiek-
tów istniejących w dniu wejċcia w ďycie niniej-
szej uchwały; 
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29) Dopuszczenie usytuowania garaďy lub wiat 
garaďowych w linii ogrodzenia oraz na granicy 
działek nie dotyczy terenu, gdzie planowana 
jest korekta linii rozgraniczającej drogi, w ta-
kim wypadku za linić ogrodzenia uwaďa sić 
planowaną linić rozgraniczającą drogi; 

30) Za zgodne z planem uznaje sić prowadzenie 
działalnoċci w zakresie agroturystyki na tere-
nach zabudowy związanych z działalnoċcią 
rolniczą; 

31) Za zgodne z planem uznaje sić przeznaczenie 
gruntów rolnych dla celów związanych z pro-
wadzeniem produkcji rybackiej. 

§ 5. Ustalenia szczegółowe w zakresie prze-
znaczenia terenów, zasad ochrony i kształtowania 
ładu przestrzennego, parametrów i wskaźników 
kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania 
terenu 

1. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od 
M-1MW do M-11MW, dla których obowiązują na-
stćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć nieuciąďliwych usług wbudowa-
nych w budynkach mieszkalnych, 

b) lokalizacjć nieuciąďliwych obiektów usługo-
wych, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, 
d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) powierzchnia zabudowy max. 40% po-

wierzchni działki, a w przypadku lokalizacji 
towarzyszących budynków usługowych – 
50% powierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie min. 30% po-
wierzchni działki, a w przypadku lokalizacji 
budynków usługowych - 20% powierzchni 
działki, 

c) powierzchnia usług wbudowanych w bu-
dynkach mieszkalnych max. 40% powierzch-
ni całkowitej budynku mieszkalnego, 

d) powierzchnia zabudowy wolno stojącego 
budynku usługowego max. 200 m2,  

e) nowe budynki mieszkalne maksymalnie trzy-
kondygnacyjne nie licząc piwnic, o wysoko-
ċci max. 12,0 m, 

f) wysokoċć towarzyszących budynków usłu-
gowych  max. 8,0 m, 

g) wysokoċć obiektów pomocniczych  max. 7,0 m, 
h) dachy budynków mieszkalnych  dwu- lub 

wielospadowe o katach nachylenia połaci 
dachowych mieszczących sić w przedziale 
od 20º do 40º, kryte dachówką ceramiczną 
lub innym materiałem imitującym dachów-
kć, 

i) dachy nowych obiektów usługowych i po-
mocniczych  dwuspadowe o jednakowych 
katach nachylenia połaci dachowych, kąt na-
chylenia od 25º do 45º, dopuszcza sić dachy 
jednospadowe lub płaskie, 

j) w budynkach mieszkalnych dopuszcza sić 
realizacjć dachów mansardowych, 

k) dopuszcza sić usytuowanie garaďy lub wiat 
garaďowych w linii ogrodzenia oraz na gra-
nicy działek. 

2. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu  symbolami: S-1MNj (załącznik graficzny nr 
2) i od M-2MNj do M-38MNj (załącznik graficzny nr 
4), dla których obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć nieuciąďliwych usług wbudowa-
nych w budynkach mieszkalnych, 

b) lokalizacjć towarzyszących nieuciąďliwych 
obiektów usługowych, 

c) lokalizacjć przedszkola jako usługi samo-
dzielnej lub w połączeniu z budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, 

d) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, 
e) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) zabudowa mieszkaniowa moďe być realizo-

wana wyłącznie jako wolno stojąca, 
b) powierzchnia zabudowy max. 25% po-

wierzchni działki, a w przypadku lokalizacji 
towarzyszącej funkcji usługowej – 30% po-
wierzchni działki, 

c) powierzchnia biologicznie czynna min. 40% 
powierzchni działki, a w przypadku lokalizacji 
towarzyszącej funkcji usługowej – 30% po-
wierzchni działki, 

d) powierzchnia usług wbudowanych w bu-
dynkach mieszkalnych max. 30% powierzch-
ni całkowitej budynku mieszkalnego (nie do-
tyczy przedszkola), 

e) powierzchnia zabudowy wolno stojącego 
budynku usługowego max. 100 m2, (nie do-
tyczy przedszkola), 

f) budynki mieszkalne max. dwukondygnacyj-
ne, o wysokoċci max. 10,0 m, 

g) wysokoċć towarzyszących budynków usłu-
gowych  max. 8,0 m, 

h) wysokoċć obiektów pomocniczych max. 7,0 m, 
i) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub 

wielospadowe o jednakowych katach nachy-
lenia połaci dachowych, kąt nachylenia od 
30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkć, 

j) dachy obiektów usługowych i pomocniczych  
dwuspadowe o jednakowych katach nachy-
lenia połaci dachowych, kąt nachylenia od 
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25º do 45º, dopuszcza sić dachy jednospa-
dowe lub płaskie, 

k) w budynkach mieszkalnych dopuszcza sić 
realizacjć dachów mansardowych, 

l) dopuszcza sić usytuowanie garaďy lub wiat 
garaďowych w linii ogrodzenia oraz na gra-
nicy działek, 

m) obowiązuje podział na działki budowlane 
mieszkaniowe zgodny z rysunkiem planu, 
dopuszcza sić korektć podziału przy zacho-
waniu powierzchni działki nie mniejszej niď 
800 m2, 

n) dla realizacji jednej inwestycji związanej  
z zabudową mieszkaniową dopuszcza sić łą-
czenie dwóch sąsiadujących działek. 

3. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami: od S-1MN do S-36MN (załącznik 
graficzny nr 2) i od M-37MN do M-61MN (załącznik 
graficzny nr 4), dla których obowiązują nastćpują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, 

b) lokalizacjć zabudowy zagrodowej z wyklu-
czeniem lokalizacji nowych obiektów hodow-
lanych o obsadzie powyďej 10 DJP (duďe 
jednostki przeliczeniowe), 

c) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej do trzech mieszkaĉ w jednym bu-
dynku, 

d) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

e) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć nieuciąďliwych usług wbudowa-
nych w budynkach mieszkalnych, 

b) lokalizacjć towarzyszących nieuciąďliwych 
obiektów usługowych, 

c) lokalizacjć towarzyszących nieuciąďliwych 
obiektów produkcyjnych, 

d) lokalizacjć przedszkola jako usługi samo-
dzielnej lub w połączeniu z budynkiem 
mieszkalnym jednorodzinnym, 

e) lokalizacjć budowli rolniczych w zabudowie 
zagrodowej, 

f) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, 
g) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: 
a) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jako 

wolno stojąca, 
b) powierzchnia zabudowy na działkach zabu-

dowy mieszkaniowej max. 25% powierzchni 
działki, a w przypadku lokalizacji budynków 
usługowych lub produkcyjnych – 30% po-
wierzchni działki, 

c) powierzchnia zabudowy na działkach zabu-
dowy zagrodowej max. 40% powierzchni 
działki, 

d) powierzchnia biologicznie czynna na dział-
kach zabudowy mieszkaniowej min. 40% 
powierzchni działki, a w przypadku lokalizacji 

towarzyszących budynków usługowych lub 
produkcyjnych – 30% powierzchni działki, 

e) powierzchnia usług wbudowanych w bu-
dynkach mieszkalnych max. 30% powierzch-
ni całkowitej budynku mieszkalnego (nie do-
tyczy przedszkola), 

f) powierzchnia zabudowy wolno stojącego 
budynku usługowego lub produkcyjnego 
max. 120 m2, (nie dotyczy przedszkola), 

g) budynki mieszkalne max. dwukondygnacyj-
ne, o wysokoċci max. 10,0 m,  

h) wysokoċć budynków gospodarczych w za-
budowie zagrodowej max.10,0 m, 

i) wysokoċć towarzyszących budynków usłu-
gowych i produkcyjnych w zabudowie 
mieszkaniowej oraz budynków inwentar-
skich w zabudowie zagrodowej max. 8,0 m,  

j) wysokoċć obiektów pomocniczych max. 7,0 m, 
k) dachy nowych budynków mieszkalnych 

dwu- lub wielospadowe o jednakowych ka-
tach nachylenia połaci dachowych, kąt na-
chylenia od 30º do 45º, kryte dachówką ce-
ramiczną lub innym materiałem imitującym 
dachówkć, 

l) dachy nowych obiektów usługowych, pro-
dukcyjnych i pomocniczych  dwuspadowe  
o jednakowych katach nachylenia połaci da-
chowych, kąt nachylenia od 25º do 45º, do-
puszcza sić dachy jednospadowe lub płaskie, 

m) dachy budynków gospodarczych i inwentar-
skich w zabudowie zagrodowej  dwuspado-
we o jednakowych katach nachylenia połaci 
dachowych, kąt nachylenia od 30º do 45º, 
kryte dachówką ceramiczną lub innym mate-
riałem imitującym dachówkć, 

n) w budynkach mieszkalnych dopuszcza sić 
realizacjć dachów mansardowych, 

o) dopuszcza sić usytuowanie garaďy lub wiat 
garaďowych w linii ogrodzenia oraz na gra-
nicy działek, 

p) w zabudowie mieszkaniowej obowiązuje po-
dział na działki budowlane mieszkaniowe 
zgodny z rysunkiem planu, dopuszcza sić ko-
rektć podziału przy zachowaniu powierzchni 
działki nie mniejszej niď 800 m2, 

q) dla realizacji jednej inwestycji związanej  
z zabudową mieszkaniową dopuszcza sić łą-
czenie dwóch sąsiadujących działek. 

4. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami:  
M-1MN/U i M-2MN/U, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

mieszkaniowo-usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy mieszkaniowej, 
b) lokalizacjć nieuciąďliwej zabudowy usługo-

wej, bank, straď poďarna, policja itp., 
c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
d) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-
zacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 
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a) powierzchnia zabudowy max. 50% po-
wierzchni działki, 

b) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 
powierzchni działki, 

c) wysokoċć budynków mieszkalnych i usłu-
gowych max.12,0 m, 

d) wysokoċć obiektów pomocniczych max. 8,0 m,  
e) dachy budynków dwu- lub wielospadowe o 

jednakowych katach nachylenia połaci da-
chowych (kąt nachylenia od 30º do 45º), kry-
te dachówką ceramiczną lub materiałem imi-
tującym dachówkć. 

5. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: S-1U, 
S-2U, S-3U i S-4U, dla których obowiązują nastć-
pujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy usługowej, 
b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć nieuciąďliwej zabudowy produk-

cyjnej, 
b) lokalizacjć nieuciąďliwej zabudowy magazy-

nowej, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, 
d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) powierzchnia zabudowy max. 50% po-

wierzchni działki budowlanej, 
b) powierzchnia biologicznie czynna min. 15% 

powierzchni działki budowlanej, 
c) wysokoċć budynków usługowych max. 12,0 m, 

a budynków produkcyjnych i magazynowych  
max. 8,0 m, 

d) wysokoċć obiektów pomocniczych max. 7,0 m, 
e) w granicach działki inwestycyjnej naleďy za-

pewnić niezbćdną iloċć miejsc postojowych 
zgodnie z parametrami okreċlonymi w § 6 
ust. 31. 

6. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: M-5U, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy usługowej – schroni-
ska dla zwierząt, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) wysokoċć budynków usługowych max. 10,0 m, 

a obiektów pomocniczych 8,0 m, 
b) powierzchnia zabudowy max. 20% po-

wierzchni działki budowlanej, 

c) powierzchnia biologicznie czynna min. 40% 
powierzchni działki budowlanej, 

d) w granicach działki inwestycyjnej naleďy za-
pewnić niezbćdną iloċć miejsc postojowych 
zgodnie z parametrami okreċlonymi w § 6 
ust. 31.  

7. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: M-6U, 
M-7U, M-8U, M-11U, M-13U, M-14U, M-17U i M-
18U, dla których obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy usługowej: handel, ga-
stronomia, usługi inne, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć nieuciąďliwej zabudowy usługo-
wej – innych usług komercyjnych, 

b) lokalizacjć przedszkola, innych usług pu-
blicznych, 

c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) architektura winna nawiązywać formą i ga-

barytami do zabudowy wsi, 
b) wysokoċć budynków usługowych max. 12,0 m, 

a obiektów pomocniczych 8,0 m, 
c) maksymalna powierzchnia zabudowy  

max. 40% powierzchni działki budowlanej, 
d) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 

powierzchni działki budowlanej, 
e) w granicach działki inwestycyjnej naleďy za-

pewnić niezbćdną iloċć miejsc postojowych 
zgodnie z parametrami okreċlonymi w § 6 
ust. 31. 

8. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: M-9U, 
i M-15U, dla których obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy usługowej związanej  
z usługami zdrowia i opieki społecznej, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć nieuciąďliwej zabudowy usługo-
wej o charakterze innych usług publicznych, 
jak: oċwiata i wychowanie, kultura, admini-
stracja, 

b) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) architektura winna nawiązywać formą i ga-

barytami do zabudowy wsi, 
b) powierzchnia zabudowy max. 50% po-

wierzchni działki budowlanej, 
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c) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 
powierzchni działki budowlanej, 

d) wysokoċć budynków usługowych max. 15,0 m, 
a obiektów pomocniczych 8,0 m. 

9. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-10U, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy usługowej związanej  
z usługami oċwiaty i wychowania, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć nieuciąďliwej zabudowy usługo-
wej o charakterze innych usług publicznych, 
jak: zdrowie i opieka społeczna, kultura, ad-
ministracja, sport i rekreacja, 

b) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) powierzchnia zabudowy max. 50% po-

wierzchni działki budowlanej, 
b) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 

powierzchni działki budowlanej, 
c) wysokoċć budynków usługowych max. 15,0 m, 

a obiektów pomocniczych 8,0 m. 
10. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-12U, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy usługowej związanej  
z usługami administracji, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć nieuciąďliwej zabudowy usługo-
wej o charakterze innych usług publicznych, 
jak: zdrowie i opieka społeczna, kultura, 

b) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) powierzchnia zabudowy max. 50% po-

wierzchni działki budowlanej, 
b) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 

powierzchni działki budowlanej, 
c) wysokoċć budynków usługowych max. 15,0 m, 

a obiektów pomocniczych 8,0 m, 
d) w granicach działki inwestycyjnej naleďy za-

pewnić niezbćdną iloċć miejsc postojowych 
zgodnie z parametrami okreċlonymi w § 6 
ust. 31. 

11. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-16U, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 

1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 
usługowej; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  
a) lokalizacjć zabudowy usługowej związanej  

z usługami kultury o charakterze sakralnym, 
b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-
zacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: działalnoċć inwestycyjna wymaga 
uzgodnienia z urzćdem ds. konserwacji zabyt-
ków . 

12. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-19U, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy usługowej związanej  
z usługami oċwiaty i wychowania, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć nieuciąďliwej zabudowy usługo-
wej o charakterze innych usług publicznych, 
jak: zdrowie i opieka społeczna, kultura, ad-
ministracja, sport i rekreacja, 

b) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) architektura winna nawiązywać formą i ga-

barytami do zabudowy wsi, 
b) powierzchnia zabudowy max. 40% po-

wierzchni działki budowlanej, 
c) powierzchnia biologicznie czynna min. 40% 

powierzchni działki budowlanej, 
d) wysokoċć budynków usługowych max. 12,0 m, 

a obiektów pomocniczych 8,0 m. 
13. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od 
M-20U do M-29U, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy 

usługowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy usługowej o charakte-
rze komercyjnym, 

b) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć towarzyszącej funkcji mieszka-
niowej, 

b) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) powierzchnia zabudowy max. 50% po-

wierzchni działki budowlanej, 
b) powierzchnia biologicznie czynna min. 20% 

powierzchni działki budowlanej, 
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c) wysokoċć budynków usługowych max. 12,0 m, 
a obiektów pomocniczych 8,0 m, 

d) w granicach działki inwestycyjnej naleďy za-
pewnić niezbćdną iloċć miejsc postojowych 
zgodnie z parametrami okreċlonymi w § 6 
ust. 31. 

14. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: od  
S-1P do S-6P, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny obiektów pro-

dukcyjnych składów i magazynów; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy produkcyjnej i maga-
zynowej, z wykluczeniem realizacji obiektów 
hodowlanych, 

b) lokalizacjć baz i składów, 
c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
d) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć zabudowy usługowej, 
b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, 
c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) wysokoċć budynków produkcyjnych, maga-

zynowych i usługowych max. 8,0 m w przy-
padku zastosowania dachów płaskich oraz 
12,0 m w przypadku zastosowania dachów 
spadzistych, 

b) wysokoċć obiektów pomocniczych max. 7,0 m, 
c) architektura obiektów produkcyjnych współ-

czesna, obiektów towarzyszących winna na-
wiązywać formą i gabarytami do zabudowy 
wsi, 

d) w granicach działki inwestycyjnej naleďy za-
pewnić niezbćdną iloċć miejsc postojowych 
zgodnie z parametrami okreċlonymi w § 6 
ust. 37. 

15. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od M-
7P do M-18P, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny obiektów pro-

dukcyjnych składów i magazynów; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy produkcyjnej i maga-
zynowej, z wykluczeniem realizacji obiektów 
hodowlanych, 

b) lokalizacjć baz i składów, 
c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
d) pozostawienie funkcji mieszkaniowej w tere-

nie 18P, 
e) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć zabudowy usługowej, 
b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, 
c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) wysokoċć budynków produkcyjnych, maga-

zynowych i usługowych max. 8,0 m w przy-

padku zastosowania dachów płaskich oraz 
12,0 m w przypadku zastosowania dachów 
spadzistych, 

b) wysokoċć obiektów pomocniczych max. 7,0 m, 
c) architektura obiektów produkcyjnych współ-

czesna, obiektów towarzyszących winna na-
wiązywać formą i gabarytami do zabudowy 
wsi, 

d) w granicach działki inwestycyjnej naleďy za-
pewnić niezbćdną iloċć miejsc postojowych 
zgodnie z parametrami okreċlonymi w § 6 
ust. 37. 

16. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: S-1US 
i S-2US, dla których obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny sportu i rekre-

acji; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ sportowo-
rekreacyjnych, 

b) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

b) lokalizacjć placów zabaw, 
c) lokalizacjć towarzyszących obiektów zaple-

cza sanitarnego, 
d) lokalizacjć towarzyszących obiektów zaple-

cza gastronomicznego – małej gastronomii, 
e) lokalizacjć obiektów z przekryciem balono-

wym lub namiotowym, 
f) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) architektura obiektów towarzyszących winna 

nawiązywać formą i gabarytami do zabudo-
wy wsi, 

b) wysokoċć budynków max. 7,0 m, 
c) dachy dwu- lub czterospadowe kryte da-

chówką ceramiczną lub innym materiałem 
imitującym dachówkć, dopuszcza sić man-
sardy, nie dotyczy obiektów wymienionych 
w 3f). 

17. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: M-3US 
i M-4US, dla których obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny sportu i rekre-

acji; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ sportowo-
rekreacyjnych, 

b) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-
czych, 

b) lokalizacjć placów zabaw, 
c) lokalizacjć towarzyszących obiektów zaple-

cza sanitarnego, 
d) lokalizacjć towarzyszących obiektów zaple-

cza gastronomicznego – małej gastronomii, 
e) lokalizacjć obiektów z przekryciem balono-

wym lub namiotowym, 
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f) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) architektura obiektów towarzyszących winna 

nawiązywać formą i gabarytami do zabudo-
wy wsi, 

b) wysokoċć budynków max. 7,0 m, 
c) dachy dwu- lub czterospadowe kryte da-

chówką ceramiczną lub innym materiałem 
imitującym dachówkć, dopuszcza sić man-
sardy nie dotyczy obiektów wymienionych  
w 3f). 

18. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-1E, 
S-2E i S-3E, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: obiekty i urządzenia 

uzbrojenia technicznego – energetyka; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej związanych z zaopatrzeniem  
w energić elektryczną, 

b) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć innych urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej. 

19. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: od  
M-4E do M-13E, dla których obowiązują nastćpują-
ce ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: obiekty i urządzenia 

uzbrojenia technicznego – energetyka; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej związanych z zaopatrzeniem  
w energić elektryczną, 

b) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć innych urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej. 

20. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-1T, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: obiekty i urządzenia 

uzbrojenia technicznego – telefonia bezprze-
wodowa; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  
a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ infrastruktury 

technicznej związanych z telefonią bezprze-
wodową, 

b) lokalizacjć towarzyszących obiektów po-
mocniczych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć innych urządzeĉ i sieci infrastruk-
tury technicznej, 

b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz  
z niezbćdną infrastrukturą, dojazdami oraz 
miejscami parkingowymi. 

21. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-1W, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 

1) Funkcja wiodąca terenu: obiekty i urządzenia 
uzbrojenia technicznego – wodociągi; 

2) Za zgodne z funkcja wiodącą terenu uznaje sić: 
a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ infrastruktury 

technicznej związanych z gospodarką wodną 
sieci wodociągowej – wieďy ciċnieĉ, 

b) lokalizacjć towarzyszących obiektów po-
mocniczych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej. 
22. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-1K, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: obiekty i urządzenia 

uzbrojenia technicznego; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ infrastruktury 
technicznej związanych z odprowadzaniem 
ċcieków- przepompownia, 

b) lokalizacjć towarzyszących obiektów po-
mocniczych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć innych urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej. 

23. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-2K, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: obiekty i urządzenia 

uzbrojenia technicznego – oczyszczalnia ście-
ków; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  
a) lokalizacjć obiektów i urządzeĉ infrastruktury 

technicznej związanych z odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ċcieków, 

b) lokalizacjć towarzyszących obiektów po-
mocniczych, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć innych urządzeĉ i sieci infrastruk-
tury technicznej, 

b) lokalizacjć masztu telefonii komórkowej, 
c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz z 

niezbćdną infrastrukturą, dojazdami oraz 
miejscami parkingowymi. 

24. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu symbolem S-1RM, dla którego obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zabudowy za-

grodowej; 
2) Za zgodną z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć zabudowy związanej z produkcją 
rolniczą, 

b) lokalizacjć obiektów pomocniczych, 
c) lokalizacjć obiektów infrastruktury towarzy-

szącej; 
3) Za zgodną z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć obiektów, urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej; 

4) Obowiązują nastćpujące zasady ochrony  
i kształtowania ładu przestrzennego:  
a) zabudowa mieszkaniowa wyłącznie jako 

wolno stojąca, 
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b) powierzchnia zabudowy na działkach zabu-
dowy mieszkaniowej max. 40% powierzchni 
działki,  

c) powierzchnia biologicznie czynna – 20% po-
wierzchni działki, 

d) budynki mieszkalne max. dwukondygnacyj-
ne, o wysokoċci max. 10,0 m,  

e) wysokoċć budynków gospodarczych w za-
budowie zagrodowej max. 10,0 m, 

f) wysokoċć towarzyszących budynków usłu-
gowych i produkcyjnych w zabudowie 
mieszkaniowej oraz budynków inwentar-
skich w zabudowie zagrodowej max. 8,0 m,  

g) wysokoċć obiektów pomocniczych max. 7,0 m, 
h) dachy budynków mieszkalnych dwu- lub 

wielospadowe o jednakowych katach nachy-
lenia połaci dachowych, kąt nachylenia od 
30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkć, 

i) dachy budynków gospodarczych i inwentar-
skich w zabudowie zagrodowej  dwuspado-
we o jednakowych katach nachylenia połaci 
dachowych, kryte dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkć, 

j) w budynkach mieszkalnych dopuszcza sić 
realizacjć dachów mansardowych. 

25. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 3) symbolem: S-1RU, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny obsługi i pro-

dukcji rolniczej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć obiektów produkcyjnych, usłu-
gowych i magazynowych słuďących produk-
cji i obsłudze gospodarki rolnej, w tym ho-
dowli zwierzćcej, 

b) lokalizacjć budowli rolniczych; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć towarzyszących obiektów po-
mocniczych,  

b) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzeďeniem ustaleĉ zawar-
tych w § 11 ust. 1 pkt. 10, 

c) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej wraz  
z niezbćdną infrastrukturą, dojazdami oraz 
miejscami parkingowymi. 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) architektura obiektów produkcyjnych współ-

czesna, obiektów towarzyszących winna na-
wiązywać formą i gabarytami do zabudowy 
wsi, 

b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem 
imitującym dachówkć, dopuszcza sić man-
sardy, 

c) wysokoċć nowych budynków maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne nie licząc piw-
nic, w tym jedna jako poddasze uďytkowe, 
jednak nie wićcej niď 12,0 m liczone od natu-
ralnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu. 

26. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-2RU, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 

1) Funkcja wiodąca terenu: tereny obiektów pro-
dukcyjnych, składów i magazynów; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  
a) lokalizacjć zabudowy produkcyjnej i maga-

zynowej, ferma drobiu, 
b) lokalizacjć baz i składów, 
c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
d) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć zabudowy usługowej, 
b) lokalizacjć komunikacji wewnćtrznej, 
c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) wysokoċć budynków produkcyjnych, maga-

zynowych i usługowych max. 8,0 m w przy-
padku zastosowania dachów płaskich oraz 
12,0 m w przypadku zastosowania dachów 
spadzistych, 

b) maksymalna wysokoċć obiektów pomocni-
czych max. 7,0 m, 

c) w granicach działki inwestycyjnej naleďy za-
pewnić niezbćdną iloċć miejsc postojowych 
zgodnie z parametrami okreċlonymi w § 6 
ust. 37. 

27. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr1) symbolami: od 
MS-1R1 do MS-11R1, dla których obowiązują na-
stćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej  

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć budowli rolniczych, 
b) lokalizacjć obiektów hodowlanych w odle-

głoċci min. 300 m od zabudowy mieszka-
niowej wsi, 

c) lokalizacjć obiektów związanych z produkcją 
rolniczą – przechowalni, chłodni, 

d) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych oraz in-
nych urządzeĉ mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

e) lokalizacjć obiektów związanych z oczysz-
czaniem ċcieków, 

f) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzeďeniem ustaleĉ zawar-
tych w § 11 ust. 1 pkt. 10, 

g) lokalizacjć stawów rybnych,  
h) lokalizacjć dróg i dojazdów do pól oraz urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej. 
28. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 1) symbolami: od MS-
1R2 do MS-12R2, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej oraz obiektów hodowla-
nych; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć budowli rolniczych, 
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b) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych oraz in-
nych urządzeĉ mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

c) lokalizacjć obiektów związanych z oczysz-
czaniem ċcieków, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzeďeniem ustaleĉ zawar-
tych w § 11 ust. 1 pkt. 10, 

e) lokalizacjć stawów rybnych,  
f) lokalizacjć dróg i dojazdów do pól oraz urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej, 
g) zalesienie terenów MS-3R2 i MS-4R2, z za-

strzeďeniem ustaleĉ zawartych w § 7 pkt 7. 
29. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: od  
S-1R2 do S-13R2, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej oraz obiektów hodowla-
nych; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć budowli rolniczych, 
b) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych oraz in-

nych urządzeĉ mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

c) lokalizacjć obiektów związanych z oczysz-
czaniem ċcieków, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzeďeniem ustaleĉ zawar-
tych w § 11 ust. 1 pkt. 10, 

e) lokalizacjć dróg i dojazdów do pól oraz urzą-
dzeĉ infrastruktury technicznej. 

30. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od M-
14R2 do M-27R2, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy zagrodowej oraz obiektów hodowla-
nych; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć budowli rolniczych, z zastrzeďe-

niem ustaleĉ zawartych w § 7 pkt 4, 
b) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych oraz in-

nych urządzeĉ mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

c) lokalizacjć obiektów związanych z oczysz-
czaniem ċcieków, 

d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzeďeniem ustaleĉ zawar-
tych w § 11 ust. 1 pkt. 10, 

e) lokalizacjć stawów rybnych,  
f) lokalizacjć dróg i dojazdów do pól oraz urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej. 
31. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: S-1R3 
i S-2R3, dla których obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  

z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
obiektów hodowlanych powyďej 10 DJP (duďa 
jednostka przeliczeniowa) oraz słuďących prze-
twórstwu rolno-spoďywczemu; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć zabudowy zagrodowej, 
b) lokalizacjć budowli rolniczych, 
c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
d) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych oraz in-

nych urządzeĉ mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

e) lokalizacjć obiektów związanych z oczysz-
czaniem ċcieków, 

f) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzeďeniem ustaleĉ zawar-
tych w § 11 ust. 1 pkt. 10, 

g) lokalizacjć stawów rybnych,  
h) lokalizacjć dróg i dojazdów do pól oraz urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) ewentualna zabudowa powinna nawiązywać 

formą i gabarytami do historycznej zabudo-
wy wsi, 

b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem 
imitującym dachówkć, dopuszcza sić man-
sardy, 

c) wysokoċć nowych budynków maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne nie licząc piw-
nic, w tym jedna jako poddasze uďytkowe, 
jednak nie wićcej niď 10,0 m liczone od natu-
ralnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu. 

32. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od 
M-3R3 do M-7R3, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
obiektów hodowlanych powyďej 10 DJP (duďa 
jednostka przeliczeniowa) oraz słuďących prze-
twórstwu rolno-spoďywczemu; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć zabudowy zagrodowej, 
b) lokalizacjć budowli rolniczych, 
c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
d) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych oraz in-

nych urządzeĉ mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

e) lokalizacjć obiektów związanych z oczysz-
czaniem ċcieków, 

f) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzeďeniem ustaleĉ zawar-
tych w § 11 ust. 1 pkt. 10, 

g) lokalizacjć stawów rybnych,  
h) lokalizacjć dróg i dojazdów do pól oraz urzą-

dzeĉ infrastruktury technicznej, 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) ewentualna zabudowa powinna nawiązywać 

formą i gabarytami do historycznej zabudo-
wy wsi, 
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b) dachy dwu- lub czterospadowe kryte da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem 
imitującym dachówkć, dopuszcza sić man-
sardy, 

c) wysokoċć nowych budynków maksymalnie 
dwie kondygnacje nadziemne nie licząc piw-
nic, w tym jedna jako poddasze uďytkowe, 
jednak nie wićcej niď 10,0 m liczone od natu-
ralnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu. 

33. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: M-1R4, 
M-2R4, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystanie terenu do celów związanych  
z prowadzeniem gospodarstwa rybackiego; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć zabudowy zagrodowej, 
b) lokalizacjć budowli rolniczych związanych  

z prowadzeniem gospodarstwa rybackiego, 
c) lokalizacjć niezbćdnych obiektów pomocni-

czych, 
d) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych oraz in-

nych urządzeĉ mających na celu odprowa-
dzenie wód opadowych, 

e) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, z zastrzeďeniem ustaleĉ zawar-
tych w § 11 ust. 1 pkt. 10, 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego:  
a) zabudowa zagrodowa zgodnie z zapisem dla 

terenów oznaczonych MN, 
b) wysokoċć budynków maksymalnie dwie 

kondygnacje nadziemne nie licząc piwnic,  
w tym jedna jako poddasze uďytkowe, jednak 
nie wićcej niď 7,0 m. 

34. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-1R5, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystanie terenu do upraw polowych; 
3) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: obowiązuje zakaz zabudowy; 
35. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od 
M-1R/KDZ do M-2R/KDZ, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny rolnicze, rezer-

wa pod drogę zbiorczą KDZ; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych z 
produkcją rolniczą z wykluczeniem lokalizacji 
zabudowy; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-
zacjć dróg i dojazdów do pól oraz sieci infra-
struktury technicznej, 

4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: realizacja zgodnie z przepisem 
szczególnym. 

36. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 1) symbolem: MS-
1ZD, dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 

1) Funkcja wiodąca terenu: tereny ogrodów dział-
kowych; 

2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 
urządzenie ogrodów działkowych; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-
zacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej. 

37. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: 
M-1ZD/ZP, M-2ZD/ZP, M-3ZD/ZP, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny ogrodów dział-

kowych i zieleni parkowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) urządzenie ogrodów działkowych; 
b) urządzenie ogólnodostćpnych terenów zie-

leni o charakterze parkowym w terenach 
nieuďytkowanych jako ogrody działkowe; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć obiektów małej architektury, 
b) lokalizacjć placów zabaw, 
c) lokalizacjć urządzeĉ sportowo-

rekreacyjnych, 
d) lokalizacjć zbiorników wodnych dla potrzeb 

rekreacyjnych, 
e) lokalizacjć towarzyszących obiektów zaple-

cza sanitarnego, 
f) lokalizacjć towarzyszących obiektów zaple-

cza gastronomicznego – małej gastronomii, 
g) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
a) architektura obiektów towarzyszących ma 

nawiązywać formą i gabarytami do histo-
rycznej zabudowy wsi, 

b) obowiązuje opracowanie projektu zagospo-
darowania uwzglćdniającego wprowadzenie: 
skomponowanej zieleni wysokiej, ċredniej  
i niskiej, ċcieďek pieszych, tras rowerowych  
i rolkowych, boisk do gier i zabaw oraz wy-
posaďenie w oċwietlenie, ławki i kosze na 
ċmieci. 

38. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-1ZP, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zieleni parko-

wej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

urządzenie ogólnodostćpnych terenów zieleni  
o charakterze parkowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć obiektów małej architektury, 
b) lokalizacjć placów zabaw, 
c) lokalizacjć urządzeĉ sportowo-

rekreacyjnych, 
d) lokalizacjć zbiorników wodnych dla potrzeb 

rekreacyjnych, 
e) lokalizacjć towarzyszących obiektów zaple-

cza sanitarnego, 
f) lokalizacjć towarzyszących obiektów zaple-

cza gastronomicznego – małej gastronomii, 
g) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego:  
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a) architektura obiektów towarzyszących winna 
nawiązywać formą i gabarytami do histo-
rycznej zabudowy wsi, 

b) obowiązuje opracowanie projektu zagospo-
darowania uwzglćdniającego wprowadzenie: 
skomponowanej zieleni wysokiej, ċredniej  
i niskiej, ċcieďek pieszych, tras rowerowych  
i rolkowych, boisk do gier i zabaw oraz wy-
posaďenie w oċwietlenie, ławki i kosze na 
ċmieci. 

39. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-2ZP, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zieleni parko-

wej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

urządzenie ogólnodostćpnych terenów zieleni  
o charakterze parkowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć obiektów małej architektury, 
b) lokalizacjć placów zabaw, 
c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej. 
40. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: M-3ZP, 
M-4ZP, M-5ZP, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zieleni parko-

wej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

urządzenie ogólnodostćpnych terenów zieleni  
o charakterze parkowym; 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć obiektów małej architektury, 
b) lokalizacjć placów zabaw, 
c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej. 
41. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-1ZC, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny cmentarzy; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

utrzymanie cmentarza zamknićtego; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć towarzyszących obiektów sakral-
nych i pomocniczych, 

b) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej, 
c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: architektura obiektów towarzyszą-
cych winna nawiązywać formą i gabarytami do 
historycznej zabudowy wsi. 

42. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-2ZC, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny cmentarzy; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć cmentarza; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć towarzyszących obiektów sakral-
nych i pomocniczych, 

b) lokalizacjć obiektów zaplecza sanitarnego, 

c) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej, 
d) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej; 
4) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-

strzennego: architektura obiektów towarzyszą-
cych winna nawiązywać formą i gabarytami do 
historycznej zabudowy wsi. 

43. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: od 
S-1ZU do S-8ZU, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zieleni urzą-

dzonej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć zieleni urządzonej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć obiektów małej architektury, 
b) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej. 
44. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od M-
9ZU do M-12ZU, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny zieleni urzą-

dzonej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć zieleni urządzonej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć obiektów małej architektury, 
b) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej. 
45. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 1) symbolami: od 
MS-1ZL do MS-5ZL, dla których obowiązują nastć-
pujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny lasów; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z gospodarką leċną; 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: obowiązuje zakaz lokalizacji zabu-
dowy. 

46. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-1ZL, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny lasów; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z gospodarką leċną; 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: obowiązuje zakaz lokalizacji zabu-
dowy. 

47. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: M-2ZL 
i M-3ZL, dla których obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny lasów; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

wykorzystywanie terenu do celów związanych  
z gospodarką leċną; 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: obowiązuje zakaz lokalizacji zabu-
dowy. 

48. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 1) symbolami: od 
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MS-1WS do MS-4WS, dla których obowiązują na-
stćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny wód otwartych 

stojących; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

zachowanie istniejących zbiorników wodnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) urządzenie i wykorzystanie zbiornika do ce-
lów produkcji rybackiej, 

b) urządzenie i wykorzystanie zbiornika do ce-
lów rekreacyjnych, 

c) lokalizacjć urządzeĉ hydrotechnicznych i me-
lioracyjnych. 

49. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami M-1WS, 
M-2WS, M-3WS, M-4WS, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny wód otwartych 

stojących; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

zachowanie istniejących zbiorników wodnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) urządzenie i wykorzystanie zbiornika do ce-
lów produkcji rybackiej, 

b) urządzenie i wykorzystanie zbiornika do ce-
lów rekreacyjnych, 

c) lokalizacjć urządzeĉ hydrotechnicznych i me-
lioracyjnych. 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: granica 
stawu orientacyjna, realizacja zgodnie z przepi-
sem szczególnym. 

50. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 1) symbolami: od 
MS-1WP do MS-10WP, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny wód otwartych 

płynących; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

zachowanie istniejących cieków wodnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) przekraczanie cieków sieciami infrastruktury 
technicznej i drogowej, 

b) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych, 
c) zarurowanie lub przekrycie rowów meliora-

cyjnych oraz zmianć ich przebiegu, na zasa-
dach okreċlonych w § 7 pkt 3, 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
koċć cieków w liniach rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

51. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: od  
S-1WP do S-14WP, dla których obowiązują nastć-
pujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny wód otwartych 

płynących; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

zachowanie istniejących cieków wodnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) przekraczanie cieków sieciami infrastruktury 
technicznej i drogowej, 

b) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych, 
c) zarurowanie lub przekrycie rowów meliora-

cyjnych oraz zmianć ich przebiegu, na zasa-
dach okreċlonych w § 7 pkt 3, 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
koċć cieków w liniach rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

52. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 3) symbolem:  
S-15WP, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny wód otwartych 

płynących; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

zachowanie istniejących cieków wodnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) przekraczanie cieków sieciami infrastruktury 
technicznej i drogowej, 

b) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych, 
c) zarurowanie lub przekrycie rowów meliora-

cyjnych oraz zmianć ich przebiegu, na zasa-
dach okreċlonych w § 7 pkt 3, 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
koċć cieków w liniach rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

53. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: od 
M-16WP do M-40WP, dla których obowiązują na-
stćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny wód otwartych 

płynących; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

zachowanie istniejących cieków wodnych; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) przekraczanie cieków sieciami infrastruktury 
technicznej i drogowej, 

b) lokalizacjć urządzeĉ melioracyjnych, 
c) zarurowanie lub przekrycie rowów meliora-

cyjnych oraz zmianć ich przebiegu, na zasa-
dach okreċlonych w § 7 pkt 3, 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
koċć cieków w liniach rozgraniczających – 
zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 6. Zasady modernizacji, rozbudowy i budo-
wy systemów komunikacji 

1. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 1) symbolem: MS-
1KDGP, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi klasy „GP” – głównej ruchu 
przyspieszonego (droga krajowa nr 94); 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-
zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
koċć drogi w liniach rozgraniczających – 30,0 m, 
przebudowa na podstawie ustawy szczególnej. 

2. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 3) symbolem:  
S-1KDGP, dla którego obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi klasy „GP” – głównej ruchu 
przyspieszonego (droga krajowa nr 94); 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnoċląskiego Nr 25 – 2328 – Poz. 353 

 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-
zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
koċć drogi w liniach rozgraniczających – 30,0 m 
przebudowa na podstawie ustawy szczególnej. 

3. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 1) symbolami: MS-
1KDZ i MS-2KDZ, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi klasy „Z” – zbiorczej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokoċć drogi w liniach rozgraniczających 

– od 20,0 m do 30,0 m – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) szerokoċć jezdni – min 6,0 m. 
4. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem:  
S-1KDZ, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „Z” – zbiorczej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 

20,0 m – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) szerokoċć jezdni – min 6,0 m. 

5. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem:  
M-2KDZ, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „Z” – zbiorczej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 

20,0 m – zgodnie z rysunkiem planu, 
b) szerokoċć jezdni – min 6,0 m, 
c) obowiązuje realizacja oċwietlenia ulicznego, 

chodnika, ċcieďki rowerowej. 
6. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem:  
M-3KDZ, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „Z” – zbiorczej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 
od 15,0 m do 17 m – zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) szerokoċć jezdni – min 6,0 m, 
c) obowiązuje realizacja oċwietlenia ulicznego 

oraz chodnika. 
7. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem: M-
4KDZ, dla którego obowiązują nastćpujące ustale-
nia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „Z” – zbiorczej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 

docelowo 20,0 m, poszerzenie w drugim 
etapie na gruntach rolnych M-1R/KDZ, 

b) szerokoċć jezdni – min 7,0 m, 
c) obowiązuje realizacja oċwietlenia ulicznego, 

chodnika, ċcieďki rowerowej. 
8. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem:  
M-5KDZ, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić:  

a) lokalizacjć ulicy klasy „Z” – zbiorczej, 
b) lokalizacjć skrzyďowania lub  ronda komuni-

kacyjnego; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: obowią-
zuje realizacja oċwietlenia ulicznego. 

9. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem:  
M-6KDZ, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „Z” – zbiorczej w ciągu 
ulicy Cmentarnej, 

3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-
zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 

docelowo 20,0 m, poszerzenie w drugim 
etapie na gruntach rolnych M-2R/KDZ, 

b) szerokoċć jezdni – min 7,0 m, 
c) obowiązuje realizacja oċwietlenia ulicznego, 

chodnika, ċcieďki rowerowej. 
10. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolem:  
M-7KDZ, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Funkcja wiodąca terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z funkcją wiodącą terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „Z”– zbiorczej; 
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3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-
zacjć noċników reklamowych po uzgodnieniu  
z zarządcą drogi; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 

docelowo 20,0 m, 
b) szerokoċć jezdni – min 7,0 m, 
c) obowiązuje realizacja oċwietlenia ulicznego, 

chodnika, ċcieďki rowerowej. 
11. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 1) symbolami: od 
MS-1KDL  do MS-6KDL, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi klasy „L” – lokalnej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć drogi w liniach rozgraniczających 
– 12–18,0 m, 

b) szerokoċć jezdni – min 5,0 m. 
12. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-1KDL, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicć klasy „L” – lokalnej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających –
12,0 m, 

b) szerokoċć jezdni – min 5,0 m. 
13. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-2KDL, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicć klasy „L” – lokalnej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających 
od 12,0 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem 
planu, 

b) szerokoċć jezdni – min 5,0 m. 
14. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem: S-3KDL, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicć klasy „L” – lokalnej; czćċć drogi 
połoďona na terenie obrćbu Siedliska, 

3) Zasady i standardy urządzania terenu:  
a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 

zgodna z rysunkiem planu, 
b) szerokoċć jezdni – min 5,0 m. 

15. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem:  
M-4KDL, dla którego obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 

2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 
lokalizacjć ulicć klasy „L” – lokalnej; czćċć drogi 
połoďona na terenie obrćbu Miłkowice,  

3) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
koċć ulicy w liniach rozgraniczających – zgodna 
z rysunkiem planu. 

16. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od  
M-5KDL do M-9KDL, dla których obowiązują na-
stćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „L” – lokalnej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 
od 12,0 m do 18,0 m, zgodnie z rysunkiem 
planu,  

b) szerokoċć jezdni – min 5,0 m. 
17. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 1) symbolem:  
MS-1KDD, dla którego obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi klasy „D” – dojazdowej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć drogi w liniach rozgraniczających 
– 12,0 m, 

b) szerokoċć jezdni – min 4,0 m. 
18. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 1) symbolem: MS-
2KDD, dla którego obowiązują nastćpujące ustale-
nia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi klasy „D” – dojazdowej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć drogi w liniach rozgraniczających 
– 10,0 m, 

b) szerokoċć jezdni – min 4,0 m. 
19. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu symbolami: (załącznik graficzny nr 2) – od 
S-1KDD do S-12KDD oraz (załącznik graficzny nr 4) 
– S-13KDD, dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „D” – dojazdowej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 
10,0 m, 

b) szerokoċć jezdni – min 4,0 m. 
20. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 3) symbolem  
S-13KDD, dla którego obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi klasy „D” – dojazdowej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  
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a) szerokoċć drogi w liniach rozgraniczających 
– 12,0 m, 

b) szerokoċć jezdni – min 4,0 m. 
21. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od 
M-14KDD do M-54KDD, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny publicznej ko-

munikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ulicy klasy „D” – dojazdowej; 
3) Zasady i standardy urządzania terenu:  

a) szerokoċć ulicy w liniach rozgraniczających – 
10,0 m, 

b) szerokoċć jezdni – min 4,0 m. 
22. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 

planu (załącznik graficzny nr 1) symbolami: od 
MS-1KDW do MS-7KDW, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny wewnętrznej 

komunikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi wewnćtrznej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-

koċć drogi w liniach rozgraniczających – zgod-
nie z rysunkiem planu. 

23. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolami: od 
S-1KDW do S-14KDW, dla których obowiązują na-
stćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny wewnętrznej 

komunikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi wewnćtrznej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-

koċć drogi w liniach rozgraniczających – zgod-
nie z rysunkiem planu. 

24. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami: M-15KDW (załącznik graficzny 
nr 2) i od M-16KDW do M-45KDW (załącznik gra-
ficzny nr 4), dla których obowiązują nastćpujące 
ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny wewnętrznej 

komunikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć drogi wewnćtrznej; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-

koċć drogi w liniach rozgraniczających – zgod-
nie z rysunkiem planu. 

25. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od 
M-1KPJ do M-4KPJ, dla których obowiązują nastć-
pujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny komunikacji 

pieszo-jezdnej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ciągu pieszo-jezdnego; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto: lokali-

zacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury technicznej; 

4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-
koċć ciągu w liniach rozgraniczających – zgod-
nie z rysunkiem planu. 

26. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: M-1KP 
i M-2KP, dla których obowiązują nastćpujące usta-
lenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny komunikacji 

pieszej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć ciągu pieszego; 
3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  

a) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 
technicznej, 

b) lokalizacjć przepustów i mostków; 
4) Zasady i standardy urządzania terenu: szero-

koċć ciągu w liniach rozgraniczających – zgod-
nie z rysunkiem planu. 

27. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 1) symbolami: od 
MS-1KK do MS-4 KK, dla których obowiązują na-
stćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny komunikacji 

kolejowej (stacja Miłkowice w sąsiedztwie ze-
społu terenów manewrowych i bocznych oraz 
linii kolejowej nr 275 relacji Wrocław Muchobór 
– Gubinek przez Rokitki); 

2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 
lokalizacjć linii kolejowych oraz obiektów  
i urządzeĉ związanych z funkcjonowaniem 
transportu kolejowego. 

28. Wyznacza sić teren oznaczony na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 2) symbolem S-1KK, 
dla którego obowiązują nastćpujące ustalenia 
szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny komunikacji 

kolejowej (linia kolejowa nr 282 relacji Miłkowi-
ce – Ďary przez Bolesławiec, Wćgliniec wraz  
z torami szlakowymi); 

2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 
lokalizacjć linii kolejowych oraz obiektów  
i urządzeĉ związanych z funkcjonowaniem 
transportu kolejowego. 

29. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: od 
M-2KK do M-6KK, dla których obowiązują nastćpu-
jące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny komunikacji 

kolejowej (stacja Miłkowice w bezpoċrednim 
sąsiedztwie torów linii kolejowych nr 275 relacji 
Wrocław Muchobór – Gubinek przez Rokitki, 
Ďagaĉ, linia nr 282 relacji Miłkowice – Ďary 
przez Bolesławiec, Wćgliniec); 

2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 
lokalizacjć linii kolejowych oraz obiektów  
i urządzeĉ związanych z funkcjonowaniem 
transportu kolejowego. 

30. Wyznacza sić tereny oznaczone na rysunku 
planu (załącznik graficzny nr 4) symbolami: (za-
łącznik graficzny nr 2) – S-1KS, (załącznik graficzny 
nr 4) – M-2KS do M-5KS, dla których obowiązują 
nastćpujące ustalenia szczegółowe: 
1) Wiodąca funkcja terenu: tereny obsługi komu-

nikacji drogowej; 
2) Za zgodne z wiodącą funkcją terenu uznaje sić: 

lokalizacjć parkingu lub zespołu garaďy; 
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3) Za zgodne z planem uznaje sić ponadto:  
a) lokalizacjć towarzyszących obiektów po-

mocniczych, 
b) lokalizacjć infrastruktury towarzyszącej, 
c) lokalizacjć urządzeĉ i sieci infrastruktury 

technicznej, 
d) lokalizacjć masztu telefonii komórkowej  

w terenie M-4KS. 
31. W obrćbie terenów objćtych planem usta-

la sić obowiązek zapewnienia niezbćdnej liczby 
miejsc postojowych dla pojazdów samochodo-
wych w iloċci wynikającej z rzeczywistych potrzeb 
ustalonych na etapie projektu budowlanego, ale 
nie mniejszej niď: 
1) Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 

1 stanowisko postojowe na jeden lokal miesz-
kalny; 

2) Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 
2 stanowiska postojowe na jeden budynek 
mieszkalny; 

3) Dla funkcji usługowej obejmującej: 
a) biura, banki, urzćdy, obiekty handlowe –  

2 stanowiska postojowe na 100 m2 po-
wierzchni uďytkowej obiektu, 

b) obiekty oċwiaty i wychowania – 2 stanowi-
ska postojowe na 10 zatrudnionych, 

c) obiekty słuďby zdrowia – 2 stanowiska posto-
jowe na 100 m2 powierzchni uďytkowej 
obiektu, 

d) obiekty usług rzemiosła oraz produkcji nie-
uciąďliwej – 2 stanowiska postojowe na  
100 m2 powierzchni uďytkowej obiektu, 

e) obiekty sportowo-rekreacyjne – 20 stanowisk 
postojowych. 

4) Dla funkcji produkcyjnej, składów i magazynów 
obejmującej: 
a) obiekty produkcyjne – 2 stanowiska posto-

jowe na 100 m2 powierzchni uďytkowej 
obiektu, 

b) obiekty składowe i magazynowe – 1 stano-
wisko postojowe na 100 m2 powierzchni 
uďytkowej obiektu. 

§ 7. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu 

1. W celu zapewnienia moďliwoċci prowadze-
nia prac związanych z regulacją i utrzymaniem 
wód oraz urządzeĉ wodnych przy ciekach wod-
nych i rowach melioracyjnych oraz dla potrzeb 
ewentualnej przebudowy lub rozbudowy cieków 
wprowadza sić wymóg pozostawienia w terenach 
inwestycyjnych pasów wolnych od zainwestowa-
nia o szerokoċci 3,0 m (od górnej krawćdzi rowu) 
po obu stronach cieków. 

2. Wyklucza sić grodzenie posesji w odległoċci 
mniejszej niď 1,5 m od górnej krawćdzi cieku. 

3. Zarurowanie lub likwidacja rowów meliora-
cyjnych oraz ewentualna zmiana ich przebiegu 
moďliwa jest wyłącznie na warunkach okreċlonych 
przez zarządcć rowów, po przeprowadzeniu badaĉ 
gruntowych i wykonaniu dokumentacji meliora-
cyjnej uzgodnionej z organem ds. melioracji  
w celu wyeliminowania moďliwoċci zalania woda-
mi deszczowymi terenów budowlanych. 

4. W odległoċci 50 metrów od stopy wałów 
przeciwpowodziowych rzeki Brochotka, oznaczo-

nych na rysunku planu jako obszar ograniczonego 
zainwestowania, obowiązują zakazy, nakazy i do-
puszczenia wynikające z przepisów odrćbnych 
związanych z ochroną przeciwpowodziową. 

5. W oznaczonych na rysunku planu granicach 
zasićgu obszaru zagroďonego zalaniem wodą po-
wodziową Q 1% wyklucza sić moďliwoċć realizacji 
budowli rolniczych. 

6. Na terenach przyległych do terenów komu-
nikacji kolejowej wprowadza sić nastćpujące usta-
lenia; 
1) Budynki i budowle mogą być usytuowane w 

odległoċci nie mniejszej niď 20 m od skrajnego 
toru kolejowego; 

2) Projektowane budynki i budowle winny być 
wyposaďone w zabezpieczenia przed wibracja-
mi, drganiami oraz hałasem pochodzącym od 
linii kolejowej; 

3) Zakazuje sić zmian stosunków wodnych mogą-
cych negatywnie wpłynąć na podtorze kolejo-
we; 

4) Wyklucza sić lokalizacjć stawów nadpoziomo-
wych, oraz budowć nowych stawów grunto-
wych w sąsiedztwie linii kolejowej; 

5) W pasie o szerokoċci 3,0 m od zewnćtrznej kra-
wćdzi budowli kolejowej naleďy pozostawić pas 
gruntu dla potrzeb kolejowej drogi technolo-
gicznej; 

6) Dopuszcza sić zadrzewienia w odległoċci nie 
mniejszej niď 15,0 m od osi skrajnego toru kole-
jowego, z wyłączeniem gatunków drzew mogą-
cych przekroczyć 10,0 m wysokoċci; 

7) Zakazuje sić wykorzystania rowów odwadniają-
cych tereny kolejowe dla celów niezwiązanych  
z funkcjonowaniem terenów kolejowych. 

7. Lokalizacja sieci i urządzeĉ technicznych  
w terenach bezpoċrednio sąsiadujących z terenami 
komunikacji kolejowej wymaga uwzglćdnienia 
ustaleĉ okreċlonych w § 11 ust. 2 pkt 6. 

8. Lokalizacja budynków mieszkalnych w są-
siedztwie terenów kolejowych, w tym w szczegól-
noċci w terenach: S-14MNR, S-15MNR, M-60MNR, 
M-2MW, M-3MW, M-9MW,\ winna zapewniać kom-
fort akustyczny mieszkaĉców poprzez: 
a) Stosowanie konstrukcji obiektu odpornej na 

drgania i wibracje, 
b) Lokalizacjć od strony torów kolejowych po-

mieszczeĉ niezwiązanych ze stałym przebywa-
niem ludzi, 

c) Stosowanie stolarki drzwiowej i okiennej tłu-
miącej hałas. 

9. Lokalizowanie konstrukcji wieďowych w są-
siedztwie terenów kolejowej wymaga zachowania 
odległoċci od linii rozgraniczającej tereny kolejowe 
wićkszej niď wysokoċć obiektu; 

10. W odległoċci 150 m od cmentarza obowią-
zuje zakaz lokalizacji studni, a w przypadku braku 
sieci wodociągowej obowiązuje zakaz lokalizacji 
budynków mieszkalnych. 

11. W odległoċci 50 m od cmentarza obowią-
zuje zakaz lokalizacji budynków mieszkalnych. 

12. Zgodnie z art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy  
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony ċrodo-
wiska (Dz. U. Nr 129, poz. 902,,, ze zm.) wskazuje 
sić rodzaje terenów dla okreċlenia dopuszczalnych 
poziomów hałasu: 
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1) MW, MN, MNj, – tereny przeznaczone pod za-
budowć mieszkaniową,  

2) US, ZP, ZD, ZD/ZP – tereny na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe, 

3) MN/U – na cele mieszkaniowo-usługowe/. 

§ 8. Terminy i sposoby tymczasowego zago-
spodarowania, urządzenia i użytkowania terenów 
Tereny, dla których plan ustala inne przeznaczenie 
niď funkcjonujące przed dniem wejċcia w ďycie 
niniejszej uchwały, mogą być wykorzystywane  
w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospoda-
rowania zgodnie z planem. 

§ 9. Wymagania wynikające z potrzeb kształ-
towania przestrzeni publicznych  
W granicach obszaru objćtego planem wyznacza 
sić tereny stanowiące przestrzenie publiczne, któ-
rych zasady zagospodarowania okreċlono w § 5: 
1. usług publicznych: S-4U – ċwietlica, M-56U – 

schronisko dla zwierząt, M-10U – usługi oċwia-
ty, 
M-12U – urząd, M-9U, M-15U – usługi zdrowia, 
M-16U – usługi sakralne, M-1MN/U – bank,  

2. tereny cmentarzy: S-1ZC, M-2ZC,  
3. tereny zieleni parkowej: S-1ZP, S-2ZP, M-3ZP, 

M-4ZP, M5ZP,  
4. tereny zieleni urządzonej: od S-1ZU do S-8ZU i 

od M-9ZU do M-12ZU, 
5. tereny sportu i rekreacji S-1US, S-2US, M-3US, 

M-4US, 
6. tereny ogrodów działkowych i zieleni parkowej: 

MS- 1ZD, M-1ZD/ZP, M-2ZD/ZP, M-3ZD/ZP,  
7. tereny komunikacji.  

§ 10. Szczegółowe zasady i warunki scalania  
i podziału nieruchomości 
W granicach obszaru objćtego planem nie ustala 
sić szczegółowych zasad i warunków scalania  
i podziału nieruchomoċci w rozumieniu przepisów 
o gospodarce nieruchomoċciami. Zasady podzia-
łów zawarto w § 5. 

ROZDZIAŁ  III 

ZASADY OBSŁUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ 

§ 11. Zasady modernizacji, rozbudowy  
i budowy systemów infrastruktury technicznej 

1. Ustala sić nastćpujące zasady uzbrojenia te-
renów: 
  1) Zaopatrzenie budynków w wodć z sieci wodo-

ciągowej, a dla potrzeb związanych z prowa-
dzeniem działalnoċci gospodarczej, dopuszcza 
sić równieď ujćcia własne;  

  2) Ustala sić obowiązek odprowadzenia ċcieków 
sanitarnych do sieci kanalizacyjnej zakoĉczo-
nej oczyszczalnią ċcieków, do czasu realizacji 
sieci dopuszcza sić stosowanie szczelnych 
zbiorników wybieralnych na ċcieki bytowe; 

  3) Ustala sić obowiązek unieszkodliwienia ċcie-
ków poprodukcyjnych, w tym ċcieków niebez-
piecznych zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami, po podczyszczeniu na terenie własnym 
inwestora; 

  4) W terenach budowlanych wody opadowe mo-
gą być odprowadzone do rowów melioracyj-

nego, na warunkach okreċlonych przez admi-
nistratora cieku lub rozprowadzone na działce 
własnej w sposób niepowodujący zakłóceĉ 
stosunków wodnych na gruntach przyległych; 

  5) Zaopatrzenie w gaz docelowo z sieci gazowej 
– zgodnie z warunkami okreċlonymi przez za-
rządcć sieci, do czasu realizacji sieci gazowej 
dopuszcza sić zastosowanie zbiorników na gaz 
płynny lokalizowanych na działce własnej 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

  6) Zaopatrzenie w energić elektryczną z sieci 
energetycznej, zgodnie z warunkami okreċlo-
nymi przez zarządcć sieci; 

  7) Ogrzewanie budynków paliwem o niskiej za-
wartoċci zanieczyszczeĉ jak olej opałowy, 
energia elektryczna, gaz i inne uznane za eko-
logiczne; 

  8) Unieszkodliwienie odpadów stałych bytowych 
poprzez gromadzenie w przystosowanych po-
jemnikach oraz zorganizowany wywóz na wy-
sypisko odpadów komunalnych; 

  9) Unieszkodliwienie odpadów poprodukcyjnych, 
w tym odpadów niebezpiecznych, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami; 

10) Lokalizacjć masztów telefonii bezprzewodowej 
lub masztów radiowych dopuszcza sić wyłącz-
nie w terenach rolniczych R, w odległoċci nie 
mniejszej niď 200 m od oznaczonych symbo-
lem MN, MNj oraz KK. 
2. Ustala sić nastćpujące zasady budowy sys-

temów infrastruktury technicznej:  
1) Sieci infrastruktury technicznej naleďy projek-

tować wzdłuď ciągów komunikacyjnych, w spo-
sób zapewniający moďliwoċć ich konserwacji  
i modernizacji oraz racjonalne zagospodarowa-
nie i uďytkowanie terenów zgodnie z ich prze-
znaczeniem okreċlonym w planie. 

2) Urządzenia techniczne, dla których nie przewi-
dziano wydzielonych terenów oraz które nie 
bćdą mogły być realizowane w liniach rozgrani-
czających terenów komunikacji, mogą być reali-
zowane w granicach własnoċci prywatnych za 
zgodą ich właċcicieli. 

3) W przypadku zaistnienia kolizji planowanego 
zagospodarowania terenu z istniejącymi liniami 
elektroenergetycznymi, przebudowć wyďej wy-
mienionych linii elektroenergetycznych naleďy 
prowadzić na warunkach okreċlonych przez ich 
operatora, 

4) Dopuszcza sić rozbudowć sieci elektroenerge-
tycznej w formie linii napowietrznych, kablo-
wych lub napowietrzno-kablowych oraz budo-
wć stacji transformatorowych, 

5) Ustala sić obowiązek zachowania normatyw-
nych odległoċci zabudowy od istniejących i pro-
jektowanych sieci elektroenergetycznych, 

6) Lokalizacja sieci i urządzeĉ infrastruktury tech-
nicznej w terenach bezpoċrednio sąsiadujących 
z terenami komunikacji kolejowej (KK) winna 
uwzglćdniać poniďsze ustalenia: 
a) Zakazuje sić prowadzenie wszelkiej nowej in-

frastruktury podziemnej w sąsiedztwie prze-
jazdów drogowo-kolejowych, 

b) Obowiązuje zakaz prowadzenia magistrali 
wodociągowych o ċrednicach wićkszych niď 
1200 mm wzdłuď linii kolejowych, 
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c) Nie dopuszcza sić przebiegu wszelkich no-
wych gazociągów w sąsiedztwie stacji kole-
jowej Miłkowice, oraz pod rozjazdami, 

d) Krzyďowanie nowych linii wysokiego napić-
cia w formie linii napowietrznych, kablo-
wych, nie moďe odbywać sić przez tereny 
stacji kolejowej w Miłkowicach, oraz musi 
przebiegać poza obszarem postojów tech-
niczno-ruchowych pociągów oczekujących 
przed semaforami wjazdowymi, 

e) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej 
wzdłuď terenów kolejowych w odległoċci 
mniejszej niď 30 m od granicy terenów kole-
jowych wymaga uzgodnienia z zarządcą linii 
kolejowej. 

ROZDZIAŁ  IV 

ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA 

§ 12. Zasady ochrony środowiska przyrodni-
czego  

1. Wszelkie uciąďliwoċci związane z prowa-
dzoną działalnoċcią usługową i produkcyjną nie 
mogą przekraczać granic działek, na których są 
zlokalizowane. 

2. Ustala sić ochronć oznaczonego na rysunku 
planu pomnika przyrody. 

3. Powierzchnie naraďone na zanieczyszczenie 
substancjami ropopochodnymi lub chemicznymi 
powinny być utwardzone i skanalizowane, a wody 
opadowe powinny być przed odprowadzeniem 
oczyszczone. 

4. W związku z moďliwoċcią zwićkszenia od-
pływu powierzchniowego wód opadowych zwią-
zanego ze zmianą sposobu zagospodarowania 
terenów naleďy przewidzieć koniecznoċć zwićksze-
nia przepustowoċci rowów melioracyjnych oraz 
wprowadzić system kanalizacji deszczowej. 

§ 13. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowe-
go i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

1. W obszarze objćtym granicą planu wystć-
pują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz 
obiekty ujćte w gminnej ewidencji zabytków, wy-
pisane w załączniku nr 5.  

2. Obiekty ujćte w ewidencji zabytków objćte 
są nastćpującymi wymogami konserwatorskimi: 
1) Naleďy zachować ich bryłć, kształt i geometrić 

dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały 
budowlane; 

2) Naleďy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach 
odtworzyć, historyczny detal architektoniczny; 

3) Naleďy zachować kształt, rozmiary i rozmiesz-
czenie otworów okiennych i drzwiowych zgod-
ne z historycznym wizerunkiem budynku;  

4) Naleďy utrzymać lub odtworzyć oryginalną sto-
larkć okien i drzwi; 

5) W przypadku koniecznoċci przebicia nowych 
otworów naleďy je zharmonizować z zabytkową 
elewacją budynku; 

6) Wskazane jest stosowanie kolorystyki nawiązu-
jącej do stosowanej w przeszłoċci, tj. białej sto-
larki okiennej, ceramicznego lub tynkowanego 
lica ċcian zewnćtrznych; 

7) Zamierzenia inwestycyjne dotyczące tych obiek-
tów naleďy uzgadniać w urzćdzie właċciwego 
wojewódzkiego konserwatora zabytków. 

3. W granicach obszaru objćtego planem usta-
la sić, wyznaczoną na rysunku planu, strefć „B” 
ochrony konserwatorskiej, w granicach której 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) Naleďy dąďyć do wyeksponowania elementów 

historycznego układu przestrzennego, tj. roz-
planowania dróg, ulic i placów, linie zabudowy, 
kompozycji wnćtrz urbanistycznych oraz kom-
pozycji zieleni; 

2) Naleďy w miarć moďliwoċci dąďyć do zachowa-
nia historycznych nawierzchni kamiennych; 

3) Obiekty o wartoċciach zabytkowych naleďy 
poddać restauracji i modernizacji technicznej; 

4) Przy realizacji nowych inwestycji oraz działa-
niach związanych z modernizacją, rozbudową, 
przebudową obiektów istniejących, wymaga sić 
nawiązania gabarytami i sposobem kształtowa-
nia bryły oraz uďytymi materiałami do miejsco-
wej tradycji architektonicznej; 

5) W przypadku rozbudowy istniejącego obiektu – 
budynek powinien tworzyć spójną kompozycjć 
z istniejącą czćċcią;  

6) Nowa zabudowa nie moďe dominować nad 
zabudową historyczną; 

7) W obrćbie zabytkowych zespołów budowlanych 
nową zabudowć dopuszcza sić wyłącznie  
w miejscu nieistniejących obiektów historycz-
nych lub jako logiczne uzupełnienie układu za-
budowy; 

8) Wszelka działalnoċć inwestycyjna musi 
uwzglćdniać istniejące związki przestrzenne  
i planistyczne; 

9) Elementy dysharmonizujące, zwłaszcza unie-
moďliwiające ekspozycjć wartoċciowych obiek-
tów zabytkowych, winny być w miarć moďliwo-
ċci usunićte, poddane odpowiedniej przebudo-
wie lub pozostawione do ċmierci technicznej. 
Analogicznie naleďy postćpować w stosunku do 
innych elementów zniekształcających załoďenie 
historyczne (np. błćdnych nasadzeĉ zieleni); 

10) W stosunku do przyrodniczych elementów 
krajobrazu oraz obiektów zabytkowych naleďy 
przyznać pierwszeĉstwo wszelkim działaniom 
odtworzeniowym i rewaloryzacyjnym; 

11) Naleďy preferować inwestycje stanowiące roz-
szerzenie lub uzupełnienie istniejących form 
zainwestowania terenu, przy załoďeniu mak-
symalnego zachowania i utrwalenia istnieją-
cych juď relacji; 

12) Wyklucza sić umieszczanie reklam lub innych 
tablic niezwiązanych bezpoċrednio z danym 
obiektem, za wyjątkiem tablic informacyjnych 
o nieagresywnej formie; 

13) Naleďy w miarć moďliwoċci ograniczać moďli-
woċć prowadzenia napowietrznych linii tele-
technicznych i energetycznych; 

14) Wyklucza sić moďliwoċć stosowania ogrodzeĉ 
betonowych i prefabrykowanych; 

15) Obowiązuje zakaz lokalizacji konstrukcji wie-
ďowych związanych z urządzeniami przekačni-
kowymi telekomunikacji, lokalizacji masztów, 
duďych urządzeĉ technicznych, kolidujących  
z krajobrazem kulturowym; 
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16) Obowiązuje zakaz lokalizacji wolno stojących 
silosów; 

17) Wprowadza sić wymóg uzgadniania z właċci-
wym wojewódzkim konserwatorem zabytków 
działaĉ inwestycyjnych związanych z obiekta-
mi zabytkowymi, dotyczących: zmiany funkcji 
budynku, zmiany zagospodarowania terenu, 
remontu oraz przebudowy dachu i elewacji 
zewnćtrznych. 
5. W strefie „OW” naleďy uzgodnić z woje-

wódzkim konserwatorem zabytków sposób pro-
wadzenia prac ziemnych. 

6. W obrćbie wyznaczonych na rysunku planu 
stanowisk archeologicznych obowiązują nastćpu-
jące ustalenia: 
1) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne związane  

z pracami ziemnymi naleďy uzgadniać z Dolno-
ċląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków w zakresie nadzoru archeologicznego;  

2) Inwestor zobowiązany jest zapewnić nadzór 
archeologicznych lub przeprowadzić wyprzeda-
jące badania archeologiczne nad pracami ziem-
nymi po uprzednim uzyskaniu pisemnego po-
zwolenia wojewódzkiego konserwatora. 

7. W obszarze objćtym granicą planu wyzna-
cza sić teren zieleni chronionej obejmujący cmen-
tarz przykoċcielny w miejscowoċci Siedliska,  
w granicach którego obowiązuje zachowanie ist-
niejącego cmentarza. 

8. Dla wyznaczonych na rysunku planu zabyt-
kowych alei obowiązuje prowadzenie prawidłowej 
pielćgnacji zieleni uwzglćdniającej potrzebć uzu-
pełniania alei właċciwymi gatunkami drzew. 

§ 14. Sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie na podsta-
wie przepisów odrębnych 
W granicach obszaru objćtego planem nie wystć-
pują tereny górnicze, obszary naraďone na niebez-
pieczeĉstwo powodzi oraz zagroďone osuwaniem 
sić mas ziemnych. 

ROZDZIAŁ V 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 15. W razie sprzedaďy terenu przez właċcicie-
la lub uďytkownika wieczystego przewiduje sić 
naliczanie opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, w wysokoċci dla terenów przeznaczo-
nych na komunikacjć 0,1%; dla terenów przezna-
czonych na zieleĉ 0,1%, dla terenów przeznaczo-
nych na sport i rekreacjć 0,1%; dla pozostałych 
25%. 

§ 16. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik graficzny nr 1 – Rysunek planu w skali 

1:5000, 
2) załącznik graficzny nr 2 – Rysunek planu w skali 

1:2000, 
3) załącznik graficzny nr 3 – Rysunek planu w skali 

1:2000, 
4) załącznik graficzny nr 4 – Rysunek planu w skali 

1:2000, 
5) załącznik nr 5 – obiekty objćte ochroną konser-

watorską,  
6) załącznik nr 6 – Sposób realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które naleďą do zadaĉ własnych gminy, 

7) załącznik nr 7 – Rozstrzygnićcie dotyczące spo-
sobu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projek-
tu planu. 

§ 17. Wykonanie uchwały powierza sić Wój-
towi gminy Miłkowice. 

§ 18. Uchwała wchodzi w ďycie po upływie  
30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnoċląskiego. 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy: 
Tadeusz Gładysz 
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Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/ 
/245/2009 Rady Gminy Miłkowice 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 
OBIEKTY OBJĆTE OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ  

1. OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW 
1) stanowisko archeologiczne – osada, okres lateĉski nr wpisu 727/ARCH/74115/85 z dnia 04.03.1974 r.,  
2) budynek dworca kolejowego – obiekt powstał w latach 1835–1853, nr wpisu 809/L z dnia 28.12.1987 r. 

2. OBIEKTY WPISANE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Lp. Miejscowość Obiekt Adres Datowanie 

1. Miłkowice Kučnia Ul. II Armii Wojska Polskiego, obok 
nr 9 

k. XIX 

2. Miłkowice 

Zespół.:  
a) budynek mieszkalny (przebud. okna);  
b) obora;  
c) stodoła; 

Ul. II Armii Wojska Polskiego 16 k. XIX  

3. Miłkowice 

Zespół.:  
a) budynek mieszkalny (remont: nowe okna, 
brak detalu);  
b) obora;  
c) budynek gospodarczy; 
 

Ul. II Armii Wojska Polskiego 17 k. XIX 

4. Miłkowice Budynek mieszkalny (na parterze nowe okna) Ul. II Armii WP 28 k. XIX 

5. Miłkowice 
Zespół.:  
a) budynek mieszkalny (brak detalu, dach - 
blacha);  
b\ budynek gospodarczy (brak detalu); 

Ul. II Armii Wojska Polskiego 30 k. XIX  

6. Miłkowice 

Zespół.:  
a) budynek mieszkalno -gospodarczy;  
b) obora;  
c) budynek gospodarczy 

Ul. II Armii Wojska Polskiego 36 
1870 r. 
ok. 1870 r. 
ok. 1870 r. 

7. Miłkowice 
Budynek mieszkalny (nowy tynk: baranek, 
czćċć, nowe okna) 

Ul. II Armii Wojska Polskiego 42 k. XIX 

8. Miłkowice Budynek mieszkalny Ul. II Armii Wojska Polskiego 44 k. XIX 

9. Miłkowice Budynek mieszkalny Ul. II Armii Wojska Polskiego 48 pocz. XX 

10. Miłkowice 

Zespół:  
a) budynek mieszkalny (czćċć, nowe okna, 
duďo dobudówek);  
b) stodoła;  
c) mur z bramą (resztki); 

Ul. II Armii Wojska Polskiego 61 
k. XIX 
1894 r. 
1894 r. 

11. Miłkowice Budynek mieszkalny Ul. II Armii Wojska Polskiego 67 k. XIX 

12. Miłkowice Willa wielorodzinna, ob. Oċrodek Zdrowia Ul. II Armii Wojska Polskiego 77 pocz. XX 

3. 
 

Miłkowice Budynek mieszkalny Ul. II Armii Wojska Polskiego 83aib pocz. XX 

1. 
 

Miłkowice Willa wielorodzinna Ul. II Armii Wojska Polskiego 105 pocz. XX 

15. Miłkowice 

Zespół:  
a) budynek mieszkalny z czćċcią gospodar-
czą;  
b) stodoła; 

Ul. Kwiatowa 3 
k. XIX  
2 poł.. XIX 

16. Miłkowice Budynek mieszkalny Ul. Niedčwiedzicka l pocz. XX 

17. Miłkowice Budynek mieszkalny (kamienica) Ul. Parkowa 3a i b pocz. XX 

18 Miłkowice 
Teren po byłym cmentarzu wojennym Armii 
Czerwonej 

Ul. II Armii WP 46 1945 

19. Siedliska 
Koċciół filialny p. w. Podwyďszenia Krzyďa 
Ċw. 

 2 poł. XIX 

20. Siedliska Cmentarz przykoċcielny  k. XIX 
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Lp. Miejscowość Obiekt Adres Datowanie 

21. Siedliska Zespół gospodarczy: a\ obora;  b\ stodoła; nr  2 
k. XIX, XX 
pocz. XX 

22. Siedliska Budynek mieszkalny Nr 4 k. XIX 

23 Siedliska 
Budynek mieszkalny + młyn (przebud. okna, 
nowy tynk, brak det.) 

Nr 9 1867 r. 

24. Siedliska Budynek mieszkalny (z zew studnią od frontu) Nr 17 k. XIX 

25. Siedliska Budynek mieszkalny (przebud. okna) Nr 1 k. XIX 

26. Siedliska Budynek mieszkalny nr  25 k. XIX 

27. Siedliska Budynek mieszkalny ze stodołą nr  39 XIX/XX 

28. Siedliska Budynek mieszkalny (przebud. okna)  nr 42 k. XIX 

29. Siedliska Budynek mieszkalny (nowe okna, brak detalu) nr 51 k. XIX 

30. Siedliska Budynek gospodarczy nr 56 1803 r. 

31. Siedliska Budynek mieszkalny Nr 69 i 69a 
XVIII, 2 
poł.. XIX 

32. Siedliska Budynek mieszkalny nr  81 
XVIII, k. 
XIX 

33. Siedliska Budynek mieszkalny (willa) nr  91 pocz. XX 

90. Siedliska Budynek mieszkalno-gospodarczy nr  92 
XVIII, l 
poł.. XIX 

91. Siedliska 
Zespół mieszkalno-gospodarczy:  
a) budynek mieszkalny; 
b) stodoła; 

nr  97 
k. XIX  
XIX/XX 

 
3. WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 
 

Lp. Miejscowość Oznaczenie Obiekt Okres 

1. Miłkowice 1/1 77-19 osada kultury łuďyckiej okres halsztacki 

2. Miłkowice 2/2 77-19 Osada póčne ċredniowiecze XIII – XIV w. 

3. Miłkowice 3/3 77-19 
ċlad osadnictwa  
punkt osadniczy 

póčne ċredniowiecze 
pradzieje 

4. Miłkowice 4/4 77-19 
punkt osadniczy 
ċlad osadnictwa  
 

póčne ċredniowiecze 
pradzieje 

5. Miłkowice 5/5 77-19 osada  ċredniowiecze 

6. Miłkowice 6/6 77-19 punkt osadniczy póčne ċredniowiecze  XIVw. 

7. Miłkowice 7/7 77-19 
osada? 
ċlad osadnictwa 

ċredniowiecze 
pradzieje 

8. Siedliska 1/8 76-19 punkt osadniczy ċredniowiecze 

9. Siedliska 2/21 76-19 osada kultury łuďyckiej okres halsztacki 
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Załącznik nr 6 do uchwały nr XLIV/ 
/245/2009 Rady Gminy Miłkowice 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 
SPOSÓB REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEĎĄ DO ZADAĈ WŁASNYCH GMINY 
 

1. Ustala sić nastćpujący sposób realizacji inwestycji infrastruktury technicznej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodć – przewiduje sić rozbudowć sieci wodociągowej; 
2) w zakresie odprowadzenia ċcieków bytowych – przewiduje sić rozbudowć sieci kanalizacyjnej w pro-

jektowanych ulicach; 
3) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej – przewiduje sić rozbudowć sieci kanalizacyjnej w projek-

towanych ulicach; 
4) w zakresie realizacji sieci drogowej – przewiduje sić budowć sieci dróg publicznych: zbiorczych, lo-

kalnych i dojazdowych. 
2. Ustala sić nastćpujące čródła finansowania realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury tech-

nicznej: 
1) w zakresie zaopatrzenia w wodć     – Gmina Miłkowice;  
2) w zakresie realizacji kanalizacji sanitarnej   – Gmina Miłkowice;  
3) w zakresie realizacji kanalizacji deszczowej      – Gmina Miłkowice; 
4) w zakresie realizacji sieci drogowej dróg publicznych  – Gmina Miłkowice. 
 
 

Załącznik nr 7 do uchwały nr XLIV/ 
/245/2009 Rady Gminy Miłkowice 
z dnia 22 grudnia 2009 r. 

 
 

ROZSTRZYGNIĆCIE DOTYCZĄCE SPOSOBU ROZPATRZENIA UWAG ZGŁOSZONYCH 
DO PROJEKTU PLANU 

 
W trakcie wyłoďenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – MPZP MIŁKOWI-
CE-SIEDLISKA do publicznego wglądu, tzn. w okresie 24 wrzeċnia do 27 pačdziernika 2009 r., a takďe 
w okresie nastćpnych 14 dni do 15 listopada 2009 r., złoďono 10 uwag do planu. Wójt Gminy Miłkowice 
uwzglćdnił 8 uwag i jedną czćċciowo.  
Nastćpujące uwagi nie zostały uwzglćdnione;  

1. Uwaga złoďona 15.10.2009 r. przez Panią Danutć Szylak polegająca na wniosku o przeznaczenie 
działki nr 434 w Siedliskach na cele mieszkaniowe. Uwaga nie moďe być uwzglćdniona. Pani Szylak nie 
składała wniosku do planu i działka nr 434 nie była ujćta we wniosku skierowanym do Ministra Rolnic-
twa i Rozwoju Wsi. Zgoda Ministra jest niezbćdna dla gruntów klasy III, zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 
1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leċnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1995 r., z póčniejszymi zmianami). 
Brak tej zgody uniemoďliwia przeznaczenie działki na cele inne niď rolnicze. Uwaga Pani Danuty Szylak   
dotycząca działki nr 433, gdzie grunt ma klasć IV, została uwzglćdniona. 
Rada Gminy w Miłkowicach postanowiła nie uwzględnić uwagi Pani Danuty Szylak  dotyczącej działki 
nr 434 w Siedliskach. 

2. Uwaga złoďona 30.10.2009 r. przez Pana Henryka Krzyďanowskiego Miłkowice polegająca na 
wniosku o przeznaczenie działki nr 469/19 w Miłkowicach na cele mieszkaniowe. Uwaga nie moďe być 
uwzglćdniona. Działka nr 469/19 nie była ujćta we wniosku skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi z uwagi na wysoki poziom wód gruntowych. Zgoda Ministra jest niezbćdna dla gruntów klasy III, 
zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leċnych (Dz. U. Nr 16, poz. 78 
z 1995 r., z póčniejszymi zmianami). Brak tej zgody uniemoďliwia przeznaczenie działki na cele inne niď 
rolnicze. 
Rada Gminy w Miłkowicach postanowiła nie uwzględnić uwagi Pana Henryka Krzyżanowskiego i doty-
czącej działki nr 469/19 w Miłkowicach. 
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