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UCHWAŁA NR VIII/47/11 
 RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU 

 z dnia 24 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany uchwały XXXII/266/09 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. 
w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia 

inkasentów i wynagrodzeń za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80,  
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102,  
poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,  
poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) oraz art. 6  
ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-
kach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 
z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.) oraz art. 6b ustawy 
z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 136 poz. 969, Nr 191, 
poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 220, poz. 1601,  
Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109 poz. 747;  
z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655;  
z 2009 r. Nr 56, poz. 485 ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy 
z dnia 30 paŝdziernika 2002 r. o podatku leśnym 
(Dz. U. Nr 200, poz. 1682, Nr 216, poz. 1826,  
z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 154, poz. 1365,  
Nr 179, poz. 1489; z 2006 r. Nr 249, poz. 1825,  
Nr 245, poz. 1775; z 2008 r. Nr 116, poz. 730; 
z 2009, Nr 56, poz. 458) uchwala sić, co nastćpuje:  

§ 1. W uchwale nr XXXII/266/09 Rady Miejskiej 
w Lądku-Zdroju z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie 
poboru podatku od nieruchomości, rolnego i le-
śnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów 
i wynagrodzeń za inkaso wprowadza sić nastćpu-
jące zmiany: 

1. Skreśla sić dotychczasową treść załącznika 
nr 1 w pkt 3, który po zmianie otrzymuje nastćpu-
jące brzmienie – Sołectwo Radochów – Marek Stu-
ła. 

2. Skreśla sić dotychczasową treść załącznika 
nr 1 w pkt 7, który po zmianie otrzymuje nastćpu-
jące brzmienie – Sołectwo Konradów – Krzysztof 
Śliwowski. 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez 
zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza sić Burmi-
strzowi Lądka Zdroju. 

§ 4. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
14 dnia od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzćdo-
wym Województwa Dolnośląskiego. 

 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Janusz Sosna 
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UCHWAŁA NR IV/16/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

 z dnia 27 stycznia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  
dla rejonu Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, Piskorzów  

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z póŝn. 
zm.), art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 
roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póŝn. 
zm.) oraz w związku z uchwałą nr XXXI/194/2009 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 kwietnia 
2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu: 1. Pieszyce Górne, Stadion, 
Południe, 2. Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, 
Piskorzów, oraz uchwałą nr XLV/269/2010 z dnia 30 
czerwca 2010 roku w sprawie zmiany załącznika 
graficznego do uchwały nr XXXI/194/2009 Rady 
Miejskiej w Pieszycach z dnia 28 kwietnia 2009 

roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu: 1. Pieszyce Górne, Stadion, 
Południe, 2. Pieszyce Południe, Dolne, Bratoszów, 
Piskorzów oraz uchwałą nr IV/15/2011 Rady Miej-
skiej w Pieszyach z dnia 27 stycznia 2011 roku 
w sprawie: zmiany uchwały nr XLV/269/2010 Rady 
Miejskiej w Pieszyach z dnia 30 czerwca 2010 roku, 
po stwierdzeniu zgodności ustaleń planu miejsco-
wego z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego dla 
zespołu miast: Dzierşoniów, Bielawa i Pieszyce” 
przyjćtego Uchwałą XXV/159/2001 Rady Miejskiej 
w Pieszycach z dnia 16 lutego 2001 r. w zakresie 
dotyczącym miasta Pieszyce uchwala sić, co na-
stćpuje:  



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 84 – 7984 – Poz. 1306 

 

DZIAŁ I 

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem 

Rozdział 1 

Ustalenia ogólne 

§ 1. 1. Uchwala sić miejscowy plan zagospo-
darowania przestrzennego dla rejonu Pieszyce 
Południe, Dolne, Bratoszów oraz Piskorzów, zwany 
dalej planem. 

2. Przebieg granic obszaru objćtego planem 
przedstawiono na rysunku planu w skali 1:2000 
stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Załącznikami do uchwały są: 
1) rysunek planu, w skali 1:2000, stanowiący za-

łącznik nr 1 do niniejszej uchwały, bćdący jej in-
tegralną czćścią; 

2) rozstrzygnićcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
wniesionych do wyłoşonego do publicznego 
wglądu projektu planu miejscowego, stanowią-
ce załącznik nr 2 do niniejszej uchwały; 

3) rozstrzygnićcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które naleşą do zadań własnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgod-
nie z przepisami o finansach publicznych, sta-
nowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 

§ 3. 1. W planie określa sić: 
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o róşnym przeznaczeniu lub róş-
nych zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajo-
brazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowa-
nia przestrzeni publicznej; 

6) parametry i wskaŝniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym li-
nie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaŝniki 
intensywności zabudowy; 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie, ustalo-
nych na podstawie odrćbnych przepisów; 

8) szczegółowe zasady i warunki scalania i po-
działu nieruchomości objćtych planem; 

9) szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów oraz ograniczenia w ich uşytkowaniu; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury tech-
nicznej; 

11) stawki procentowe, na podstawie których 
ustala sić opłatć, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 
2. W planie nie określa sić sposobu i terminu 

tymczasowego zagospodarowania, urządzania  
i uşytkowania terenów – ze wzglćdu na brak po-
trzeby takiego zagospodarowania. 

§ 4. 1. Nastćpujące określenia stosowane w 
uchwale oznaczają: 
1) uchwała – tekst niniejszej uchwały; 

2) teren – czćść obszaru objćtego planem wy-
znaczona na rysunku planu liniami rozgrani-
czającymi, oznaczona symbolem; 

3) przeznaczenie podstawowe terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu, które powinno 
przewaşać na danym terenie; dla terenu, dla 
którego ustalono wićcej niş jedno przeznacze-
nie podstawowe terenu, dopuszcza sić rów-
noczesną realizacjć tych przeznaczeń lub reali-
zacjć tych przeznaczeń zamiennie; 

4) przeznaczenie uzupełniające terenu – jest to 
czćść przeznaczenia terenu, które uzupełnia lub 
wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu; 

5) obowiązująca linia zabudowy – linia na której 
musi stanąć zewnćtrzna krawćdŝ zewnćtrznej 
ściany budynku; 

6) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia okre-
ślająca fragment terenu, na którym dopuszcza 
sić lokalizacjć budynków i budowli niebćdą-
cych liniami przesyłowymi, sieciami uzbroje-
nia terenu oraz związanymi z nimi urządze-
niami; 

7) powierzchnia zabudowy – obszar zajćty przez 
budynek lub budynki, ograniczony zewnćtrz-
nym obrysem ścian zewnćtrznych w rzucie 
o najwićkszej powierzchni; 

8) usługi wbudowane – usługi, dla których wy-
klucza sić realizacjć w formie osobnego bu-
dynku; 

9) obsługa komunikacji samochodowej – naleşy 
przez to rozumieć urządzenia słuşące obsłudze 
ruchu samochodowego takie jak stacje paliw, 
myjnie, warsztaty, oraz inne o podobnym cha-
rakterze; 

10) szczególne wymagania architektoniczne – 
obowiązek ukształtowania budynków i budow-
li w sposób wyróşniający, reprezentacyjny, 
odznaczający sić wysokim poziomem este-
tycznym rozwiązań architektonicznych; 

11) dach symetryczny – dach o jednakowym kącie 
pochylenia głównych połaci dachowych; 

12) budynek istniejący – budynek istniejący 
w dniu uchwalenia planu; 
2. W przepisach niniejszej uchwały terminy ta-

kie jak: budowla, budynek, obiekt budowlany, 
obiekt małej architektury, urządzenia budowlane, 
przebudowa stosowane są w znaczeniu jakie nada-
je im ustawa Prawo budowlane. 

§ 5. 1. Nastćpujące oznaczenia graficzne za-
warte na rysunku planu są obowiązującymi usta-
leniami planu: 
1) granica obszaru objćtego planem; 
2) granica obszaru objćtego planem przebiegająca 

granicą miasta; 
3) linie rozgraniczające tereny; 
4) symbole identyfikujące tereny; 
5) obowiązujące linie zabudowy; 
6) granica strefy „A” ochrony konserwatorskiej; 
7) granica strefy „B” ochrony konserwatorskiej; 
8) granica strefy „OW” obserwacji archeologicznej 

dla stanowisk archeologicznych; 
9) obiekt zabytkowy objćty ochroną konserwator-

ską na mocy ustaleń planu. 
2. Pozostałe oznaczenia graficzne zawarte na 

rysunku planu mają charakter informacyjny i nie 
stanowią ustaleń planu. 
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§ 6. 1. Ustala sić nastćpujące kategorie prze-
znaczeń terenu: 

1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – na-
leşy przez to rozumieć budynek mieszkalny 
mieszczący wićcej niş dwa mieszkania z do-
puszczeniem wbudowanych usług nieuciąşli-
wych o powierzchni nieprzekraczającej 30 % 
powierzchni całkowitej budynku; 

2) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – na-
leşy przez to rozumieć budynek mieszkalny 
jednorodzinny wolno stojący mieszczący do 
dwóch mieszkań, usytuowany na wydzielonej 
działce z dopuszczeniem wbudowanych usług 
nieuciąşliwych o powierzchni nieprzekraczają-
cej 30% powierzchni całkowitej budynku; 

3) zabudowa zagrodowa – naleşy przez to rozu-
mieć budynek mieszkalny jednorodzinny wol-
no stojący mieszczący do dwóch mieszkań 
z dopuszczeniem lokalizacji wbudowanych 
usług nieuciąşliwych o powierzchni nieprze-
kraczającej 30% powierzchni całkowitej bu-
dynku oraz dodatkowo usług agroturystycz-
nych, wraz z budynkami gospodarczymi i in-
wentarskimi w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych i ogrodniczych; 

4) obiekty sakralne – naleşy przez to rozumieć, 
kościoły i kaplice; 

5) usługi oświaty – naleşy przez to rozumieć 
szkoły, przedszkola oraz obiekty im towarzy-
szące; 

6) zabudowa przemysłowo-usługowa – naleşy 
przez to rozumieć działalność produkcyjną, 
rzemieślniczą, magazynową, składową, logi-
styczną oraz usługi z zakresu handlu hurtowe-
go i detalicznego, obsługi komunikacji samo-
chodowej, wraz z towarzyszącymi innymi 
obiektami usługowymi, biurowymi, admini-
stracyjnymi i socjalnymi; 

7) usługi nieuciąşliwe – naleşy przez to rozumieć 
działalność usługową, która nie powoduje 
przekroczenia standardów jakości środowiska 
określonych w przepisach odrćbnych dla po-
szczególnych kategorii przeznaczeń terenów 
w granicach tych terenów, oraz poza ich gra-
nicami, takie jak: handel detaliczny, drobne 
rzemiosło, warsztaty naprawcze, gastronomia, 
rozrywka, kultura, biura, gabinety, oraz inne 
usługi o podobnym charakterze; 

8) produkcja nieuciąşliwa – naleşy przez to ro-
zumieć drobną działalność produkcyjną, która 
nie powoduje przekroczenia standardów jako-
ści środowiska określonych w przepisach od-
rćbnych dla poszczególnych kategorii prze-
znaczeń terenów w granicach tych terenów 
oraz poza ich granicami; 

9) usługi inne – teren remizy straşy poşarnej 
wraz z obiektami towarzyszącymi; 

10) urządzenia gazownictwa – naleşy przez to ro-
zumieć sieci, urządzenia i obiekty zaopatrzenia 
w gaz; 

11) usługi sportu i rekreacji / terenowe urządzenia 
sportowe – naleşy przez to rozumieć boiska, 
kory tenisowe, oraz inne urządzenia i budowle 
usytuowane na wolnym powietrzu przezna-
czone dla uprawiania sportów letnich i zimo-
wych; 

12) zieleń urządzona – naleşy przez to rozumieć 
urządzone i zakomponowane zespoły zieleni 
o wysokich walorach krajobrazowych przysto-
sowane na potrzeby rekreacji i wypoczynku; 

13) zieleń izolacyjna – naleşy przez to rozumieć 
zespoły zieleni ograniczające negatywne od-
działywanie na tereny sąsiednie istniejącego 
lub zrealizowanego na podstawie ustaleń pla-
nu przeznaczenia terenu; 

14) cmentarze; 
15) tereny rolne – naleşy przez to rozumieć upra-

wy polowe, łąki, pastwiska, uprawy ogrodni-
cze; 

16) lasy / zadrzewienia; 
17) wody powierzchniowe śródlądowe – naleşy 

przez to rozumieć, potoki, stawy, oczka wod-
ne; 

18) rowy i urządzenia melioracyjne; 
19) parkingi / miejsca parkingowe; 
20) drogi i ulice; 
21) ciągi pieszo rowerowe; 
22) ciągi piesze; 
23) ścieşki rowerowe. 

2. Na kaşdym z terenów zakazuje sić przezna-
czeń innych niş te, które są dla niego ustalone 
w planie. 

3. Na terenach, dla których dopuszcza sić za-
budowć obiektami budowlanymi, dopuszcza sić 
sytuowanie urządzeń budowlanych, o ile nie jest to 
sprzeczne z ustaleniami działu II i nie powoduje 
kolizji z istniejącymi lub projektowanymi elemen-
tami zagospodarowania terenu. 

Rozdział 2 

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania  
ładu przestrzennego 

§ 7. W zakresie ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) obowiązuje zakaz sytuowania ogrodzeń w odle-

głości mniejszej niş 2 metry od granicy działek 
z drogami wewnćtrznymi stanowiącymi drogi 
dojazdowe do gruntów rolnych; 

2) obowiązuje zakaz sytuowania ogrodzeń w odle-
głości mniejszej niş 2 metry od granicy działek 
z rowami melioracyjnymi; 

3) dopuszcza sić zmianć przebiegu, likwidacjć oraz 
wyznaczanie nowych dróg wewnćtrznych sta-
nowiących drogi dojazdowe do gruntów rol-
nych. 

Rozdział 3 

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania 
środowiska 

§ 8. 1. W obszarze objćtym planem na tere-
nach oznaczonych na rysunku planu symbolami 
21-MU, 10-R, 11-R, 12-ZL wystćpują pomniki przy-
rody oşywionej oznaczone na rysunku planu, pod-
legające ochronie prawnej na podstawie przepi-
sów odrćbnych. 

2. Przy zagospodarowaniu terenów oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami 1-US, 2-R, 3-R, 
4-R, 6-R, 8-R, 9-R, 11-R, 12-R, 8-ZL, 11-ZL, 12-ZL,  
8-WS, 12-WS, 13-WS naleşy uwzglćdnić moşliwość 
wystćpowania siedlisk roślin chronionych oraz 
stanowisk chronionych gatunków zwierząt wyka-
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zanych w Inwentaryzacji przyrodniczej wojewódz-
twa dolnośląskiego – miasto Pieszyce 2005 r. 

3. W zakresie ochrony przed hałasem ustala 
sić dopuszczalne poziomy hałasu określone w 
przepisach odrćbnych odpowiednio: 
1) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 

symbolami 1-UMS, 2-UMS jak dla zabudowy 
mieszkaniowo-usługowej; 

2) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-MS, 2-MS, 3-MS, 4-MS, 5-MS jak 
dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
i zamieszkania zbiorowego; 

3) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-UM, 2-UM, 3-UM, 4-UM, 5-UM, 6-
UM, 7-UM, 8-UM, 9-UM, 10-UM, 11-UM, 12-UM, 
13-UM, 14-UM, 15-UM, 16-UM, 17-UM, 18-UM, 
19-UM, 20-UM, 21-UM, 22-UM, 23-UM jak dla 
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; 

4) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-MN, 2-MN, 3-MN, 4-MN, 5MN,  
6-MN, 7-MN, 8-MN, 9-MN, 10-MN, 11-MN,  
12-MN, 13-MN jak dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

5) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-MR, 2-MR, 3-MR, 4-MR, 5MR,  
6-MR, 7-MR, 8-MR, 9-MR, 10-MR, 11-MR jak dla 
zabudowy zagrodowej; 

6) dla terenu usług oświaty oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 1-UO jak dla zabudowy 
związanej ze stałym lub czasowym pobytem 
dzieci i młodzieşy; 

7) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-US, 2-US jak dla terenów rekre-
acyjno-wypoczynkowych; 

8) dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-ZP, 2-ZP, 3-ZP, 4-ZP, 5-ZP jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych. 

4. W zakresie ochrony krajobrazu obowiązują 
nastćpujące ustalenia: 
1) dopuszcza sić sytuowanie reklam na budynkach 

dotyczących wyłącznie działalności prowadzo-
nej na przedmiotowym terenie; 

2) dopuszcza sić sytuowanie wolno stojących re-
klam o powierzchni do 1 m2; 

3) obowiązuje zakaz sytuowania garaşy blasza-
nych; dopuszcza sić uşytkowanie istniejących 
garaşy blaszanych wyłącznie do czasu ich 
śmierci technicznej; 

4) obowiązuje zakaz stosowania ogrodzeń z beto-
nowych elementów prefabrykowanych od stro-
ny granicy działki z drogą. 

5. W obszarze objćtym planem wystćpują 
urządzenia melioracji szczegółowych, dla których 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) naleşy zapewnić dostćp dla słuşb odpowie-

dzialnych za utrzymanie i eksploatacjć tych 
urządzeń; 

2) dopuszcza sić zmianć przebiegu rowów meliora-
cyjnych, ich likwidacjć, obudowanie lub skanali-
zowanie w porozumieniu ze słuşbami odpowie-
dzialnymi za ich utrzymanie i eksploatacjć. 

Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące ochrony i kształtowania 
dziedzictwa kulturowego 

§ 9. 1. W obszarze objćtym planem zlokalizo-
wany jest obiekt zabytkowy objćty ochroną na 

podstawie wpisu do rejestru zabytków: kościół 
filialny pod wezwaniem świćtego Jana Nepomu-
cena w Piskorzowie, nr rejestru: 1137/WŁ z dnia  
30 września 1985 roku. 

2. Obejmuje sić ochroną konserwatorską 
obiekty zabytkowe pokazane na rysunku planu, dla 
których obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) obowiązuje zachowanie ukształtowania bryły 

budynku, w tym w szczególności jego obrysu 
zewnćtrznego, wysokości, kształtu dachu; 

2) obowiązuje zachowanie rozplanowania elewa-
cji, w tym zachowanie głównych wejść do bu-
dynku oraz układu otworów okiennych 
i drzwiowych, waşniejszych podziałów architek-
tonicznych elewacji oraz elementów takich jak 
kamienne portale, opaski okienne, werandy, 
ganki, tarasy, balkony i podobne; 

3) obowiązuje zachowanie oraz stosowanie mate-
riałów wykończeniowych elewacji zewnćtrznych 
oraz dachów identycznych lub podobnych do 
istniejących. 

3. Ustala sić strefć „A” ochrony konserwator-
skiej obejmującą teren kościoła filialnego pod we-
zwaniem świćtego Jana Nepomucena w Pisko-
rzowie, oznaczony na rysunku planu symbolem  
1-OS, dla której obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) naleşy zachować istniejący historyczny układ 

przestrzenny oraz poszczególne elementy tego 
układu takie jak: zabudowć istniejącą, mur sta-
nowiący ogrodzenie dawnego cmentarza oraz 
zieleń; 

2) nawierzchnie placów i chodników powinny być 
wykonane z kamienia naturalnego. 

4. Ustala sić strefć „B” ochrony konserwator-
skiej obejmującą tereny oznaczone na rysunku 
planu symbolami 2-UMS, 4-MS oraz czćść terenu 
4-KDL, dla której obowiązują nastćpujące ustale-
nia: naleşy zachować istniejący historyczny układ 
przestrzenny oraz poszczególne elementy tego 
układu takie jak: rozplanowanie ulic, linie zabudo-
wy, kompozycje zieleni, kute ogrodzenia. 

5. Dla ochrony zabytków archeologicznych 
w obrćbie zewidencjonowanych stanowisk arche-
ologicznych wyznacza sić strefć „OW” obserwacji 
archeologicznej, dla której obowiązują nastćpujące 
ustalenia: wszelkie zamierzenia inwestycyjne po-
winny być poprzedzone badaniami archeologicz-
nymi, które wymagają pozwolenia Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

6. Dla terenów, na których brak jest zewiden-
cjonowanych stanowisk archeologicznych w przy-
padku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie, şe jest on zabytkiem, naleşy 
wstrzymać roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć 
zabytek, zabezpieczyć przy uşyciu dostćpnych 
środków przedmiot i miejsce odkrycia zabytku oraz 
niezwłocznie zawiadomić o tym Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, a jeśli 
jest to niemoşliwe Burmistrza Miasta Pieszyce. 

Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące zasad scalania i podziałów 
nieruchomości 

§ 10. 1. Dopuszcza sić podziały, scalenia oraz 
scalenia i podziały nieruchomości. 
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2. Minimalne powierzchnie nowo wydziela-
nych działek w zaleşności od potrzeb określono 
w ustaleniach działu II. 

Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące systemu komunikacji 
samochodowej, rowerowej i pieszej 

§ 11. 1. W obszarze objćtym planem obowią-
zują nastćpujące ustalenia dotyczące komunikacji 
samochodowej: 
1) wyznacza sić ulice klasy zbiorczej, dla których 

obowiązują ustalenia zawarte w § 51.; 
2) wyznacza sić ulice klasy lokalnej, dla których 

obowiązują ustalenia zawarte w § 52.; 
3) wyznacza sić ulice klasy dojazdowej, dla któ-

rych obowiązują ustalenia zawarte w § 53.; 
4) wyznacza sić drogi wewnćtrzne, w odniesieniu 

do których obowiązują ustalenia zawarte  
w § 54.; 

2. W obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące ustalenia dotyczące komunikacji ro-
werowej: wyznacza sić tereny ścieşek rowerowych 
w odniesieniu do których obowiązują ustalenia 
zawarte w § 55.; 

3. W obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące ustalenia dotyczące komunikacji pie-
szej: wyznacza sić tereny ciągów pieszych 
w odniesieniu do których obowiązują ustalenia 
zawarte w § 56.; 

4. W obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące ustalenia dotyczące parkowania: 
1) miejsca parkingowe naleşy lokalizować w  ob-

rćbie terenów przewidzianych pod zabudowć; 
2) szczegółowe współczynniki ilości miejsc par-

kingowych określono w zaleşności od potrzeb 
w ustaleniach działu II. 

5. Na terenach Pieszyckiego Potoku i Potoku 
Kłomnica oraz na terenach do nich przyległych 
dopuszcza sić sytuowanie oraz utrzymanie mo-
stów i kładek dla ruchu samochodowego, pieszego 
i rowerowego. 

Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej 

§ 12. Na obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące zasady dotyczące zaopatrzenia w wo-
dć: 
1) pokrycie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w 

wodć z sieci wodociągowej; 
2) dopuszcza sić budowć indywidualnych ujćć 

wody do czasu realizacji sieci wodociągowej. 

§ 13. Na obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące zasady dotyczące gospodarki ścieko-
wej: 
1) ścieki bytowe z obszaru objćtego planem naleşy 

odprowadzać do komunalnej sieci kanalizacyj-
nej; 

2) dopuszcza sić odprowadzanie ścieków byto-
wych do indywidualnych zbiorników bezodpły-
wowych oraz do przydomowych oczyszczalni 
ścieków do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; 

3) ścieki przemysłowe z obszaru objćtego planem 
naleşy odprowadzać do komunalnej sieci kana-

lizacyjnej po uprzednim podczyszczeniu ich do 
parametrów ustalonych przez zarządcć sieci; 

4) dopuszcza sić odprowadzanie ścieków przemy-
słowych do indywidualnych zbiorników bezod-
pływowych do czasu realizacji sieci kanalizacyj-
nej. 

§ 14. Na obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące zasady dotyczące odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych: 
1) Wody opadowe i roztopowe z obszaru objćtego 

planem naleşy odprowadzać do komunalnej 
sieci kanalizacji deszczowej. 

2) Dopuszcza sić odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych do indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych z przeznaczeniem dla celów 
gospodarczych. 

3) Dopuszcza sić odprowadzanie wód opadowych 
i roztopowych poprzez urządzenia do zbierania 
zanieczyszczeń, w tym substancji ropopochod-
nych, do rowów melioracyjnych. 

4) Tereny dróg i parkingów powinny być wyposa-
şone w sprawny system odprowadzania wód 
opadowych i roztopowych oraz urządzenia do 
zbierania zanieczyszczeń, w tym substancji ro-
popochodnych. 

§ 15. Na obszarze objćtym planem obowiązują 
nastćpujące zasady dotyczące gospodarki odpa-
dami: ustala sić wymóg prowadzenia zorganizo-
wanej, selektywnej gospodarki odpadami zgodnie 
z gminnym planem gospodarki odpadami. 

§ 16. 1. Na obszarze objćtym planem obowią-
zują nastćpujące zasady dotyczące zaopatrzenia 
w energić elektryczną: 
1) Zaopatrzenie w energić elektryczną w obszarze 

objćtym planem z istniejącej i projektowanej 
sieci energetycznej; 

2) Sieci średniego i niskiego napićcia oraz przyłą-
cza energetyczne naleşy realizować w formie 
podziemnych sieci kablowych; 

3) Urządzenia zaopatrzenia w energić elektryczna, 
w szczególności stacje transformatorowe, nale-
şy realizować w obrćbie terenów przewidzia-
nych pod zabudowć; 

4) Obowiązuje zakaz lokalizacji turbin wiatrowych. 
2. Dla istniejących linii energetycznych obo-

wiązują nastćpujące pasy technologiczne: 
1) dla linii wysokiego napićcia 220 kV w odległości 

35 metrów od osi linii w obu kierunkach, poka-
zany na rysunku planu; 

2) dla linii wysokiego napićcia 110kV w odległości 
15 metrów od osi linii w obu kierunkach poka-
zany na rysunku planu; 

3. Dla pasów technologicznych, o których 
mowa w ust. 2, obowiązują ograniczenia w uşyt-
kowaniu i zagospodarowaniu terenu zgodnie  
z przepisami odrćbnymi. 

4. Zasićg oraz przebieg pasów technologicz-
nych, o których mowa w ust. 2, moşe ulec zmianie 
lub całkowitemu zniesieniu w przypadku przebu-
dowy lub likwidacji linii energetycznych. 

5. Dla pozostałych linii energetycznych, dla 
których nie wyznaczono pasów technologicznych, 
obowiązują ograniczenia w uşytkowaniu i zago-
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spodarowaniu terenów zgodnie z przepisami od-
rćbnymi. 

6. Dopuszcza sić przebudowć linii wysokiego 
napićcia 220 kV na linić najwyşszego napićcia  
400 kV lub linić wielotorową – wielonapićciową. 

§ 17. Obiekty w obszarze objćtym planem 
mogą być zaopatrywane w energić cieplną w 
oparciu o nastćpujące ŝródła ciepła: 
1) gaz ziemny; 
2) olej opałowy; 
3) energić elektryczną 
4) energić ze ŝródeł odnawialnych; 
5) ciepło technologiczne; 
6) wysokosprawne systemy ogrzewania na paliwa 

stałe o sprawności minimalnej 70%; 
7) inne systemy ogrzewania o sprawności mini-

malnej 70%. 

§ 18. 1. Na obszarze objćtym planem obowią-
zują nastćpujące zasady dotyczące zaopatrzenia 
w gaz: zaopatrzenie w gaz w obszarze objćtym 
planem z istniejącej i projektowanej sieci gazowej 
lub z indywidualnych naziemnych lub podziem-
nych zbiorników gazu. 

2. Dla istniejących gazociągów, dla których nie 
wyznaczono stref ochronnych obowiązują ograni-
czenia w uşytkowaniu i zagospodarowaniu terenu 
zgodnie z przepisami odrćbnymi. 

§ 19. 1. Sieci i przyłącza telekomunikacyjne na-
leşy realizować w podziemnych kanałach kablo-
wych lub w formie podziemnych linii kablowych. 

2. Dopuszcza sić lokalizacjć infrastruktury te-
lekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu 
oraz innych urządzeń infrastruktury telekomunika-
cyjnej z zastrzeşeniem, şe lokalizacja tych urządzeń 
jest zgodna z przepisami odrćbnymi. 

§ 20. Dopuszcza sić sytuowanie urządzeń oraz 
sieci infrastruktury technicznej na wszystkich tere-
nach, o ile nie jest to sprzeczne z ustaleniami dzia-
łu II i nie powoduje kolizji z istniejącymi lub projek-
towanymi elementami zagospodarowania terenu. 

DZIAŁ II 

Ustalenia szczegółowe dla terenów 

§ 21. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-UMS, 2-UMS ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) usługi nieuciąşliwe; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) zieleń urządzona; 
b) miejsca parkingowe; 
c) ciągi pieszo rowerowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych i usługowych nie moşe 
być wićksza niş 3 kondygnacje, licząc łącznie 
z poddaszem; 

2) dla budynków mieszkalnych i usługowych, 
obowiązują dachy strome o nachyleniu połaci 
dachowych pod kątem od 40 do 50 stopni kryte 
matową dachówką ceramiczną lub innym mate-
riałem imitującym dachówkć w kolorze odcieni 
czerwieni; dopuszcza sić inne formy dachów 
oraz inne typy pokryć dachowych na elemen-
tach takich jak: ganki, wiatrołapy, lukarny; 

3) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych i usługowych nie moşe 
być wićksza niş 4 kondygnacje dla terenu 
oznaczonego na rysunku planu symbolem  
1-U/MS, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 2. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 10 metrów od linii rozgranicza-

jącej ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2-KDZ; 

b) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy Piskorzowskiej połoşonej poza gra-
nicami obszaru objćtego planem; 

c) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 4-KDL; 

d) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 15-KDD; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 50% powierzchni działki; 

4) co najmniej 10% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nie utwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1-U/MS w liczbie: 
1) co najmniej 1 miejsce parkingowe na jedno 

mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

2) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 500 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 6, o nie wićcej 
niş 10%. 
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§ 22. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-MS, 2-MS ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) zieleń urządzona; 
b) miejsca parkingowe; 
c) ciągi pieszo rowerowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
e) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych nie moşe być wićksza 
niş 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem 
dla budynków wielorodzinnych i 2 kondygnacje, 
licząc łącznie z poddaszem dla budynków jed-
norodzinnych; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i wolno stojących garaşy obowiązują dachy 
strome o nachyleniu połaci dachowych pod ką-
tem od 40 do 50 stopni kryte matową dachówką 
ceramiczną lub innym materiałem imitującym 
dachówkć w kolorze odcieni czerwieni; dopusz-
cza sić inne formy dachów oraz inne typy po-
kryć dachowych na elementach takich jak: gan-
ki, wiatrołapy, lukarny; 

4) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-

cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 4-KDL; 

b) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 14-KDD; 

c) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych Potoku Pieszyckiego oznaczonego na 
rysunku planu symbolami 20-WS, 21-WS, 
22-WS; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 50% powierzchni działki; 

4) co najmniej 25% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane 
i nieutwardzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 1 miejsce parkingowe na jedno 

mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

2) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

3) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 500 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 6, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 23. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3-MS, 4-MS, 5-MS ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) zieleń urządzona; 
b) miejsca parkingowe; 
c) ciągi pieszo rowerowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
e) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych nie moşe być wićksza 
niş 3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem 
dla budynków wielorodzinnych i 2 kondygnacje, 
licząc łącznie z poddaszem dla budynków jed-
norodzinnych; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i wolno stojących garaşy obowiązują dachy 
strome o nachyleniu połaci dachowych pod ką-
tem od 40 do 50 stopni kryte matową dachówką 
ceramiczną lub innym materiałem imitującym 
dachówkć w kolorze odcieni czerwieni; dopusz-
cza sić inne formy dachów oraz inne typy po-
kryć dachowych na elementach takich jak: gan-
ki, wiatrołapy, lukarny; 

4) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3. 
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3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 10 metrów od linii rozgranicza-

jącej ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2-KDZ; 

b) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 4-KDL; 

c) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 14-KDD, 15-KDD, 
16-KDD; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 50% powierzchni działki; 

4) co najmniej 25% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 1 miejsce parkingowe na jedno 

mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

2) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

3) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 500 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 6, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 24. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-MN, 2-MN, 3-MN ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków 

mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 2 kon-
dygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i wolno stojących garaşy obowiązują dachy 
strome dwuspadowe, symetryczne o nachyle-

niu połaci dachowych pod kątem od 40 do 50 
stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkć w ko-
lorze odcieni czerwieni; dopuszcza sić inne for-
my dachów oraz inne typy pokryć dachowych 
na elementach takich jak: ganki, wiatrołapy, lu-
karny; 

4) obowiązuje układ głównych kalenic dachowych 
równolegle do ulicy obsługującej działkć zgod-
nie z rysunkiem planu; 

5) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków na zasadach jak dla nowej za-
budowy zastrzeşeniem budynków, o których 
mowa w § 9 ust. 2. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić obowiązujące linie zabudowy o prze-

biegu pokazanym na rysunku planu dla terenów 
oznaczonych na rysunku planu symbolami  
1-MN, 2-MN, 3-MN; 

2) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-
powiednio: 
a) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-

cej ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-KDZ, o ile na działce nie 
ustalono obowiązującej linii zabudowy; 

b) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1-KDD, 2-KDD, o ile 
na działce nie ustalono obowiązującej linii 
zabudowy; 

c) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych ulic wewnćtrznych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2-KDW, 3-KDW; 

3) ustalenia, o których mowa w pkt 2, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

4) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 20% powierzchni działki; 

5) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

6) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) co najmniej 1 miejsce parkingowe na jedno 
mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

3) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 1000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 5, o nie wićcej 
niş 10%. 
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§ 25. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4-MN, 5-MN, 6-MN, 7-MN, 8-MN, 
9-MN, 10-MN ustala sić nastćpujące przeznaczenie 
terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków 

mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 2 kon-
dygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i wolno stojących garaşy obowiązują dachy 
strome dwuspadowe, symetryczne o nachyle-
niu połaci dachowych pod kątem od 40 do 50 
stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkć w ko-
lorze odcieni czerwieni; dopuszcza sić inne for-
my dachów oraz inne typy pokryć dachowych 
na elementach takich jak: ganki, wiatrołapy, lu-
karny; 

4) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-

cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 4-KDL; 

b) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 14-KDD; 

c) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych Potoku Pieszyckiego oznaczonego na 
rysunku planu symbolami 20-WS, 21-WS, 
22-WS; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 25% powierzchni działki; 

4) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) co najmniej 1 miejsce parkingowe na jedno 
mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

3) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 1000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 5, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 26. 1. terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 11-MN ustala sić nastćpujące przezna-
czenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów. 
2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-

wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków 

mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i wolno stojących garaşy obowiązują dachy 
strome dwuspadowe, symetryczne o nachyle-
niu połaci dachowych pod kątem od 40 do 50 
stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkć w ko-
lorze odcieni czerwieni; dopuszcza sić inne for-
my dachów oraz inne typy pokryć dachowych 
na elementach takich jak: ganki, wiatrołapy, lu-
karny; 

4) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy 

w odległości 8 metrów od linii rozgraniczającej 
ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 14-KDD; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
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sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 25% powierzchni działki; 

4) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) co najmniej 1 miejsce parkingowe na jedno 
mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

3) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 1000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 5, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 27. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 12-MN, 13-MN ustala sić nastć-
pujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów. 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla budynków 

mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, gospodarczych 
i wolno stojących garaşy obowiązują dachy 
strome dwuspadowe, symetryczne o nachyle-
niu połaci dachowych pod kątem od 40 do 50 
stopni kryte matową dachówką ceramiczną lub 
innym materiałem imitującym dachówkć 
w kolorze odcieni czerwieni; dopuszcza sić inne 
formy dachów oraz inne typy pokryć dacho-
wych na elementach takich jak: ganki, wiatroła-
py, lukarny; 

4) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-

cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 4-KDL; 

b) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 5-KDL; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 25% powierzchni działki; 

4) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) co najmniej 1 miejsce parkingowe na jedno 
mieszkanie w zabudowie mieszkaniowej wielo-
rodzinnej; 

3) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 1000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 5, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 28. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-MU, 2-MU, 3-MU, 4-MU ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) usługi nieuciąşliwe; 
c) zabudowa zagrodowa – wyłącznie istniejąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) produkcja nieuciąşliwa; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
e) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych, usługowych i produk-
cyjnych nie moşe być wićksza niş 2 kondygna-
cje, licząc łącznie z poddaszem; 
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2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, usługowych, pro-
dukcyjnych, gospodarczych i wolno stojących 
garaşy obowiązują dachy strome dwuspadowe, 
symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 
pod kątem od 40 do 50 stopni kryte matową da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem imi-
tującym dachówkć w kolorze odcieni czerwieni; 
dopuszcza sić inne formy dachów oraz inne ty-
py pokryć dachowych na elementach takich jak: 
ganki, wiatrołapy, lukarny; 

4) dla budynków inwentarskich i gospodarczych 
związanych z produkcją rolną obowiązują da-
chy, symetryczne dwuspadowe o nachyleniu 
połaci dachowych pod kątem od 15 do 50 stop-
ni kryte matową dachówką ceramiczną lub in-
nym materiałem imitującym dachówkć w kolo-
rze ceglastym; 

5) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3 i pkt 4. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-

cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 1-KDL; 

b) odległości 8 metrów od linii rozgraniczającej 
ulicy Piskorzowskiej połoşonej poza grani-
cami obszaru objćtego planem; 

c) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych Potoku Kłomnica oznaczonego na ry-
sunku planu symbolami 6-WS, 7-WS; 

d) na granicy strefy ochrony sanitarnej cmenta-
rza; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 25% powierzchni działki; 

4) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 2000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 6, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 29. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 5-MU, 6-MU, 7-MU, 8-MU ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) usługi nieuciąşliwe; 
c) zabudowa zagrodowa – wyłącznie istniejąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) produkcja nieuciąşliwa; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
e) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych, usługowych i produk-
cyjnych nie moşe być wićksza niş 2 kondygna-
cje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, usługowych, pro-
dukcyjnych, gospodarczych i wolno stojących 
garaşy obowiązują dachy strome dwuspadowe, 
symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 
pod kątem od 40 do 50 stopni kryte matową da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem imi-
tującym dachówkć w kolorze odcieni czerwieni; 
dopuszcza sić inne formy dachów oraz inne ty-
py pokryć dachowych na elementach takich jak: 
ganki, wiatrołapy, lukarny; 

4) dla budynków inwentarskich i gospodarczych 
związanych z produkcją rolną obowiązują da-
chy, symetryczne dwuspadowe o nachyleniu 
połaci dachowych pod kątem od 15 do 50 stop-
ni kryte matową dachówką ceramiczną lub in-
nym materiałem imitującym dachówkć w kolo-
rze ceglastym; 

5) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3 i pkt 4. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 10 metrów od linii rozgranicza-

jącej ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-KDZ; 

b) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 3-KDL; 
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c) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 3-KDD; 

d) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych Potoku Pieszyckiego oznaczonego na 
rysunku planu symbolami 14-WS, 15-WS; 

e) na granicy pasa technologicznego linii ener-
getycznej wysokiego napićcia; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 25% powierzchni działki; 

4) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 2000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 6, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 30. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 9-MU, 10-MU, 11-MU, 12-MU, 
13-MU, 14-MU ustala sić nastćpujące przeznacze-
nie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) usługi nieuciąşliwe; 
c) zabudowa zagrodowa – wyłącznie istniejąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) produkcja nieuciąşliwa; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
e) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych, usługowych i produk-
cyjnych nie moşe być wićksza niş 2 kondygna-
cje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, usługowych, pro-
dukcyjnych, gospodarczych i wolno stojących 
garaşy obowiązują dachy strome dwuspadowe, 
symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 
pod kątem od 40 do 50 stopni kryte matową da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem imi-

tującym dachówkć w kolorze odcieni czerwieni; 
dopuszcza sić inne formy dachów oraz inne ty-
py pokryć dachowych na elementach takich jak: 
ganki, wiatrołapy, lukarny; 

4) dla budynków inwentarskich i gospodarczych 
związanych z produkcją rolną obowiązują da-
chy, symetryczne dwuspadowe o nachyleniu 
połaci dachowych pod kątem od 15 do 50 stop-
ni kryte matową dachówką ceramiczną lub in-
nym materiałem imitującym dachówkć w kolo-
rze ceglastym; 

5) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3 i pkt 4. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 10 metrów od linii rozgranicza-

jącej ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-KDZ; 

b) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 4-KDL; 

c) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cych ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 4-KDD, 5-KDD,  
6-KDD, 7-KDD, 8-KDD, 9-KDD; 

d) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych Potoku Pieszyckiego oznaczonego na 
rysunku planu symbolami 16-WS, 17-WS, 
18-WS; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 25% powierzchni działki; 

4) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nie utwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 2000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 6, o nie wićcej 
niş 10%. 
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§ 31. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 15-MU, 16-MU, 17-MU, 18-MU, 
19-MU ustala sić nastćpujące przeznaczenie tere-
nu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) usługi nieuciąşliwe; 
c) zabudowa zagrodowa – wyłącznie istniejąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) produkcja nieuciąşliwa; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
e) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych, usługowych i produk-
cyjnych nie moşe być wićksza niş 2 kondygna-
cje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, usługowych, pro-
dukcyjnych, gospodarczych i wolno stojących 
garaşy obowiązują dachy strome dwuspadowe, 
symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 
pod kątem od 40 do 50 stopni kryte matową da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem imi-
tującym dachówkć w kolorze odcieni czerwieni; 
dopuszcza sić inne formy dachów oraz inne ty-
py pokryć dachowych na elementach takich jak: 
ganki, wiatrołapy, lukarny; 

4) dla budynków inwentarskich i gospodarczych 
związanych z produkcją rolną obowiązują da-
chy, symetryczne dwuspadowe o nachyleniu 
połaci dachowych pod kątem od 15 do 50 stop-
ni kryte matową dachówką ceramiczną lub in-
nym materiałem imitującym dachówkć w kolo-
rze ceglastym; 

5) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3 i pkt 4. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-

cej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 4-KDL; 

b) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cych ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 5-KDD, 7-KDD,  
8-KDD, 10-KDD, 11-KDD, 12-KDD, 13-KDD, 
14-KDD; 

c) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cej Potoku Pieszyckiego oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 18-WS 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 25% powierzchni działki; 

4) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 2000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 6, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 32. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 20-MU, 21-MU, 22-MU, 23-MU 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna; 
b) usługi nieuciąşliwe; 
c) zabudowa zagrodowa – wyłącznie istniejąca; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) produkcja nieuciąşliwa; 
b) zieleń urządzona; 
c) miejsca parkingowe; 
d) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
e) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych, usługowych i produk-
cyjnych nie moşe być wićksza niş 2 kondygna-
cje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dopuszcza sić sytuowanie parterowych budyn-
ków gospodarczych i wolno stojących garaşy; 

3) dla budynków mieszkalnych, usługowych, pro-
dukcyjnych, gospodarczych i wolno stojących 
garaşy obowiązują dachy strome dwuspadowe, 
symetryczne o nachyleniu połaci dachowych 
pod kątem od 40 do 50 stopni kryte matową da-
chówką ceramiczną lub innym materiałem imi-
tującym dachówkć w kolorze odcieni czerwieni; 
dopuszcza sić inne formy dachów oraz inne ty-
py pokryć dachowych na elementach takich jak: 
ganki, wiatrołapy, lukarny; 

4) dla budynków inwentarskich i gospodarczych 
związanych z produkcją rolną obowiązują da-
chy, symetryczne dwuspadowe o nachyleniu 
połaci dachowych pod kątem od 15 do 50 stop-
ni kryte matową dachówką ceramiczną lub in-
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nym materiałem imitującym dachówkć w kolo-
rze ceglastym; 

5) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-
jących budynków zastrzeşeniem budynków, 
o których mowa w § 9 ust. 2, na nastćpujących 
zasadach: 
a) liczba nadziemnych kondygnacji dla budyn-

ków mieszkalnych nie moşe być wićksza niş 
3 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

b) pozostałe parametry kształtowania zabudo-
wy na zasadach określonych w pkt 3 i pkt 4. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-

cych ulic lokalnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 4-KDL, 5-KDL; 

b) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cych ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 5-KDD, 13-KDD,  
14-KDD; 

c) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cej Potoku Pieszyckiego oznaczonego na ry-
sunku planu symbolem 20-WS; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 25% powierzchni działki; 

4) co najmniej 50% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 2000 m2. 

6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 6, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 33. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-MR, 2-MR, 3-MR, 4-MR, 5-MR, 
6-MR, 7-MR, 8-MR, 9-MR, 10-MR 11-MR ustala sić 
nastćpujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

zagrodowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zieleń urządzona; 
b) drogi wewnćtrzne; 
c) rowy i urządzenia melioracyjne; 
d) miejsca parkingowe. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji dla nowych 

budynków mieszkalnych nie moşe być wićksza 
niş 2 kondygnacje, licząc łącznie z poddaszem; 

2) dla budynków mieszkalnych obowiązują dachy 
strome, symetryczne o nachyleniu połaci da-
chowych pod kątem od 40 do 50 stopni kryte 
matową dachówką ceramiczną lub innym mate-
riałem imitującym dachówkć w kolorze odcieni 
czerwieni; dopuszcza sić inne formy dachów 
oraz inne typy pokryć dachowych na elemen-
tach takich jak: ganki, wiatrołapy, lukarny; 

3) dla budynków inwentarskich i gospodarczych 
związanych z produkcją rolną obowiązują da-
chy, symetryczne dwuspadowe o nachyleniu 
połaci dachowych pod kątem od 15 do 50 stop-
ni kryte matową dachówką ceramiczną lub in-
nym materiałem imitującym dachówkć w kolo-
rze ceglastym. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 20 metrów od linii rozgranicza-

jącej ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-KDZ; 

b) w odległości 10 metrów od linii rozgranicza-
jącej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 1-KDL; 

c) odległości 8 metrów od linii rozgraniczającej 
ulicy Piskorzowskiej połoşonej poza grani-
cami obszaru objćtego planem; 

d) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cych ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 2-KDD, 5-KDD; 

e) w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cych dróg wewnćtrznych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1-KDW, 2-KDW, 
3KDW; 

f) na granicy strefy ochrony sanitarnej cmenta-
rza; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy wszelkich kubaturo-
wych obiektów budowlanych nie moşe przekra-
czać 30% powierzchni działki; 

4) co najmniej 30% działki naleşy zagospodarować 
jako powierzchnie niezabudowane i nieutwar-
dzone, w formie zieleni urządzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie: 
1) co najmniej 2 miejsca parkingowe na jeden 

budynek mieszkalny jednorodzinny licząc łącz-
nie z miejscami w garaşach; 

2) dodatkowo co najmniej 1 miejsce na 40 m2 po-
wierzchni uşytkowej usług. 

5. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, usta-
la sić minimalną powierzchnić nowo wydzielanej 
działki budowlanej na 3000 m2. 
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6. W szczególnych przypadkach uzasadnio-
nych wzglćdami terenowymi dopuszcza sić 
zmniejszenie powierzchni nowo wydzielanej działki 
budowlanej, o której mowa w ust. 5, o nie wićcej 
niş 10%. 

§ 34. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-OS, 2-OS ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: obiekty sa-

kralne; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: zieleń 

urządzona; 
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 

obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 1-OS obowiązują ustalenia zawarte  
w § 9. ust. 1 i ust. 3. 

2) Dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem 2-OS obowiązują nastćpujące ustalenia: 
a) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 

w odległości 8 metrów od linii rozgraniczają-
cej ulicy dojazdowej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 12-KDD; 

b) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć ist-
niejącego budynku; 

c) maksymalna wysokość budynku mierzona 
od poziomu terenu do najwyşszego punktu 
dachu nie moşe przekraczać 15 metrów; 

d) dla budynków i budowli, obowiązują szcze-
gólne wymagania architektoniczne. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: dopuszcza sić 
sytuowanie obiektów małej architektury. 

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1-UO ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: usługi 

oświaty; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) terenowe urządzenia sportowe; 
b) zieleń urządzona; 
c) parking. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
kształtowania zabudowy: 
1) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć budyn-

ku szkoły; 
2) maksymalna wysokość budynku mierzona od 

poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu 
nie moşe przekraczać 15 metrów. 

3) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, 
dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, da-
chy kolebkowe. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 

w odległości 8 metrów od linii rozgraniczającej 
ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 4-KDL; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 

sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) co najmniej 25% powierzchni terenu naleşy 
zagospodarować jako powierzchnie niezabu-
dowane i nieutwardzone w formie zieleni urzą-
dzonej; 

4) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie 0,5 stanowiska na 1 miejsce 
pracy. 

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1-UI ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: usługi inne 

– remiza straşy poşarnej wraz z obiektami towa-
rzyszącymi; 

2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 
a) zieleń urządzona; 
b) drogi wewnćtrzne – istniejące; 
c) parking. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
kształtowania zabudowy: 
1) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-

jących budynków; 
2) maksymalna wysokość budynku mierzona od 

poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu 
nie moşe przekraczać 15 metrów. 

3) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, 
dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, da-
chy kolebkowe. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
zagospodarowania terenu: 
1) Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, ustala sić 

nieprzekraczalną linić zabudowy w odległości 
10 metrów od linii rozgraniczającej ulicy Pisko-
rzowskiej połoşonej poza granicami obszaru ob-
jćtego planem; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) co najmniej 25% powierzchni terenu naleşy 
zagospodarować jako powierzchnie niezabu-
dowane i nie utwardzone w formie zieleni urzą-
dzonej; 

4) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

§ 37. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem 1-U, 2-U, 3-U ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) usługi nieuciąşliwe; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zieleń urządzona; 
b) zieleń izolacyjna; 
c) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
d) parking; 
e) wody powierzchniowe śródlądowe; 
f) rowy i urządzenia melioracyjne. 
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2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysokość budynków mierzona od 

poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu 
nie moşe przekraczać 15 metrów; 

2) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, 
dachy symetryczne dwu- lub wielospadowe, 
dachy kolebkowe. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 20 metrów od linii rozgranicza-

jących ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2-KDZ; 

b) w odległości 10 metrów od linii rozgranicza-
jących ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 17-KDD, 18-KDD; 

c) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych ścieşek rowerowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1-KR, 2-KR; 

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie moşe przekroczyć 60%; 

3) co najmniej 20% powierzchni terenu naleşy 
zagospodarować jako powierzchnie niezabu-
dowane i nieutwardzone w formie zieleni urzą-
dzonej; 

4) naleşy zapewnić dostćp do rowów dla słuşb 
odpowiedzialnych za ich eksploatacjć; 

5) dopuszcza sić zmianć przebiegu rowów, a takşe 
ich przykrycie lub zarurowanie na zasadach 
określonych przez ich zarządcć; 

6) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie 0,6 stanowiska na 1 miejsce 
pracy oraz 1 miejsca na 40 m2 powierzchni uşyt-
kowej usług. 

§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1-PU ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zabudowa 

przemysłowo-usługowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zieleń urządzona; 
b) zieleń izolacyjna; 
c) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
d) parking. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
kształtowania zabudowy: 
1) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-

jących budynków; 
2) maksymalna wysokość budynku mierzona od 

poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu 
nie moşe przekraczać 20 metrów; 

3) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, 
dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, da-
chy kolebkowe. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
zagospodarowania terenu: 

1) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej 
ulicy Piskorzowskiej połoşonej poza granicami 
obszaru objćtego planem; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie moşe przekroczyć 60%; 

4) co najmniej 20% powierzchni terenu naleşy 
zagospodarować jako powierzchnie niezabu-
dowane i nieutwardzone w formie zieleni urzą-
dzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie urządzeń radioko-
munikacyjnych – anten telefonii komórkowej 
w formie wolno stojących budynków i budowli 
z zachowaniem odpowiednich odległości od te-
renów zabudowy mieszkaniowej oraz zagrodo-
wej; 

6) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie 0,6 stanowiska na 1 miejsce 
pracy oraz 1 miejsca na 40 m2 powierzchni uşyt-
kowej usług. 

§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 2-PU ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) usługi nieuciąşliwe; 
b) produkcja nieuciąşliwa; 
c) zabudowa przemysłowo-usługowa – wy-

łącznie istniejąca; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zieleń urządzona; 
b) zieleń izolacyjna; 
c) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
d) parking. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
kształtowania zabudowy: 
1) dopuszcza sić przebudowć i rozbudowć istnie-

jących budynków; 
2) maksymalna wysokość budynku mierzona od 

poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu 
nie moşe przekraczać 15 metrów; 

3) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, 
dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, da-
chy kolebkowe. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązują nastćpujące ustalenia dotyczące sposobu 
zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 

w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej 
ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku planu 
symbolem 4-KDL; 

2) ustalenia, o których mowa w pkt 1, nie dotyczą 
budynków istniejących, dla których dopuszcza 
sić zachowanie dotychczasowej linii zabudowy 
zgodnie z przepisami odrćbnymi; 

3) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie moşe przekroczyć 60%; 
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4) co najmniej 20% powierzchni terenu naleşy 
zagospodarować jako powierzchnie niezabu-
dowane i nie utwardzone w formie zieleni urzą-
dzonej; 

5) dopuszcza sić sytuowanie urządzeń radiokomuni-
kacyjnych – anten telefonii komórkowej w formie 
wolno stojących budynków i budowli z zachowa-
niem odpowiednich odległości od terenów zabu-
dowy mieszkaniowej oraz zagrodowej; 

6) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie 0,6 stanowiska na 1 miejsce 
pracy oraz 1 miejsca na 40 m2 powierzchni uşyt-
kowej usług. 

§ 40. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 3-PU, 4-PU ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: 

a) zabudowa przemysłowo-usługowa; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zieleń urządzona; 
b) zieleń izolacyjna; 
c) drogi wewnćtrzne – o szerokości minimalnej 

6 metrów; 
d) parking; 
e) wody powierzchniowe śródlądowe; 
f) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) maksymalna wysokość budynków mierzona od 

poziomu terenu do najwyşszego punktu dachu 
nie moşe przekraczać 15 metrów; 

2) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, 
dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, da-
chy kolebkowe. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) ustala sić nieprzekraczalne linie zabudowy od-

powiednio: 
a) w odległości 20 metrów od linii rozgranicza-

jącej ulicy zbiorczej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 2-KDZ; 

b) w odległości 10 metrów od linii rozgranicza-
jącej ulicy lokalnej oznaczonej na rysunku 
planu symbolem 5-KDL; 

c) w odległości 10 metrów od linii rozgranicza-
jących ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 17-KDD, 18-KDD; 

d) w odległości 6 metrów od linii rozgraniczają-
cych ścieşek rowerowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1-KR, 2-KR; 

2) powierzchnia zabudowy w stosunku do po-
wierzchni działki nie moşe przekroczyć 60%; 

3) co najmniej 20% powierzchni terenu naleşy 
zagospodarować jako powierzchnie niezabu-
dowane i nieutwardzone w formie zieleni urzą-
dzonej; 

4) naleşy zapewnić dostćp do rowów dla słuşb 
odpowiedzialnych za ich eksploatacjć; 

5) dopuszcza sić zmianć przebiegu rowów, a takşe 
ich przykrycie lub zarurowanie na zasadach 
określonych przez ich zarządcć; 

6) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-
tektury. 

4. Ustala sić obowiązek realizacji miejsc par-
kingowych w liczbie 0,6 stanowiska na 1 miejsce 
pracy oraz 1 miejsca na 40 m2 powierzchni uşyt-
kowej usług. 

§ 41. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-R, 2-R, 3-R, 4-R, 5-R, 6-R, 7-R, 
8-R, 9-R, 10-R, 11-R, 12-R ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: tereny rol-

ne; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) drogi dojazdowe do gruntów rolnych; 
b) rowy i urządzenia melioracyjne; 
c) wody powierzchniowe śródlądowe; 
d) urządzenia gazownictwa – wyłącznie na te-

renie oznaczonym na rysunku planu symbo-
lem 6-R; 

e) zbiornik retencyjny Piskorzów – wyłącznie na 
terenach oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-R, 2-R, 12-R. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić sytuowanie ujćć wód podziemnych. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-R, 2-R ustala sić pas terenu o ograni-
czonym sposobie uşytkowania w odległości 
4 metrów od górnej krawćdzi Potoku Kłomnica, 
w którym obowiązuje zakaz sytuowania ogrodzeń. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić sytuowanie budynków i budowli zwią-
zanych z produkcją rolniczą z wykluczeniem bu-
dynków mieszkalnych w odległości do 50 metrów 
od istniejących i projektowanych terenów zabu-
dowy zagrodowej, na zasadach ustalonych w § 33 
ust. 2 pkt 3. 

§ 42. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-ZP, 2-ZP, 3-ZP, 4-ZP, 5-ZP usta-
la sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: zieleń urzą-

dzona; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) terenowe urządzenia sportowe; 
b) ciągi pieszo rowerowe; 
c) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić sytuowanie obiektów małej architektu-
ry. 

§ 43. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-US, 2-US ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: usługi spor-

tu i rekreacji / terenowe urządzenia sportowe; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) lasy i zadrzewienia – zgodnie ze stanem ist-
niejącym ewidencji gruntów; 

b) zieleń urządzona; 
c) ciągi pieszo rowerowe; 
d) drogi wewnćtrzne; 
e) rowy i urządzenia melioracyjne. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-US, 2-US dopuszcza sić sytuowanie 
budynków i budowli związanych z obsługą tych 
terenów o powierzchni zabudowy do 30 m2. 
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3. Dla terenów, o których mowa w ust. 2, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie moşe być 

wićksza niş 1 kondygnacja; 
2) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, 

dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, da-
chy kolebkowe. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 2, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu zagospodarowania terenu: 
1) dopuszcza sić sytuowanie obiektów małej archi-

tektury. 
2) dla terenu oznaczonego na rysunku planu sym-

bolem 1-US naleşy zachować istniejące zadrze-
wienia – zgodnie ze stanem istniejącym 
w ewidencji gruntów i budynków na dzień 
uchwalenia planu; 

§ 44. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-ZC, 2-ZC ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: cmentarz; 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: 

a) zieleń urządzona; 
b) parking. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić sytuowanie budynków i budowli zwią-
zanych z obsługą tych terenów. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązują nastćpujące ustalenia dotyczące spo-
sobu kształtowania zabudowy: 
1) liczba nadziemnych kondygnacji nie moşe być 

wićksza niş 1 kondygnacja; 
2) dopuszczalne formy dachów: dachy płaskie, 

dachy symetryczne dwu lub wielospadowe, da-
chy kolebkowe; 

3) dla budynków i budowli, obowiązują szczególne 
wymagania architektoniczne. 

4. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić sytuowanie obiektów małej architektu-
ry. 

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 2-ZC 
ustala sić nieprzekraczalną linić zabudowy 
w odległości 10 metrów od linii rozgraniczającej 
ulicy Piskorzowskiej połoşonej poza granicami 
obszaru objćtego planem. 

§ 45. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-ZN, 2-ZN ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie terenu: zieleń nieurządzona. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje zakaz zabudowy. 

§ 46. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-ZL, 2-ZL, 3ZL, 4-ZL, 5-ZL, 6-ZL, 
7-ZL, 8-ZL, 9-ZL, 10-ZL, 11-ZL, 12-ZL, 13-ZL, 14-ZL, 
15-ZL sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe 
terenu: lasy i zadrzewienia. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić zagospodarowanie związane z gospo-
darką leśną zgodnie z przepisami odrćbnymi 

§ 47. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-WS, 2-WS, 3-WS, 4-WS, 5-WS 
ustala sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe 
terenu: wody powierzchniowe śródlądowe. 

§ 48. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 6-WS, 7-WS ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie podstawowe terenu: wody po-
wierzchniowe śródlądowe – Potok Kłomnica. 

§ 49. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 8-WS, 9-WS, 10-WS, 11-WS, 12-
WS, 13-WS ustala sić nastćpujące przeznaczenie 
podstawowe terenu: wody powierzchniowe śród-
lądowe. 

2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 10-WS dopuszcza sić sytuowanie obiek-
tów takich jak pomosty oraz przystanie związanych 
z zagospodarowaniem terenu oznaczonego na 
rysunku planu symbolem 1-US. 

§ 50. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 14-WS, 15-WS, 16-WS, 17-WS, 
18-WS, 19-WS, 20-WS, 21-WS, 22-WS, 23-WS usta-
la sić nastćpujące przeznaczenie podstawowe te-
renu: wody powierzchniowe śródlądowe – Potok 
Pieszycki. 

§ 51. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-KDZ, 2-KDZ ustala sić nastćpu-
jące przeznaczenie terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu: ulica zbior-

cza. 
2) przeznaczenie uzupełniające terenu: ścieşka 

rowerowa. 
2. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem 1-KDZ obowiązuje zmienna szerokość 
w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem 
planu. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu 
symbolem 2-KDZ – droga wojewódzka nr 383 
obowiązują nastćpujące ustalenia: 
1) obowiązuje zmienna szerokość w liniach roz-

graniczających w obecnym stanie władania 
zgodnie z rysunkiem planu; 

2) obsługa komunikacyjna przyległych terenów 
poprzez istniejące skrzyşowania i zjazdy; 

3) dopuszcza sić lokalizacjć nowych zjazdów; 

§ 52. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-KDL, 2-KDL, 3-KDL, 4-KDL,  
5-KDL ustala sić nastćpujące przeznaczenie terenu: 
ulica lokalna. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 53. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-KDD, 2-KDD, 3-KDD, 4-KDD,  
5-KDD, 6-KDD, 7-KDD, 8-KDD, 9-KDD, 10-KDD,  
11-KDD, 12-KDD, 13-KDD, 14-KDD, 15-KDD,  
16-KDD, 17-KDD, 18-KDD ustala sić nastćpujące 
przeznaczenie terenu: ulica dojazdowa. 

2. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 1-KDD, 2-KDD, 3-KDD, 4-KDD, 5-KDD, 
6-KDD, 7-KDD, 8-KDD, 9-KDD, 10-KDD, 11-KDD,  
12-KDD, 13-KDD, 14-KDD, 15-KDD, 16-KDD obo-
wiązuje zmienna szerokość w liniach rozgranicza-
jących zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu 
symbolami 17-KDD, 18-KDD szerokość w liniach 
rozgraniczających powinna wynosić co najmniej 
15 metrów, zgodnie z rysunkiem planu. 
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§ 54. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-KDW, 2-KDW, 3-KDW ustala 
sić nastćpujące przeznaczenie terenu: droga we-
wnćtrzna. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu. 

§ 55. 1. Dla terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-KR, 2-KR ustala sić nastćpują-
ce przeznaczenie terenu: ścieşka rowerowa, ciąg 
pieszo – rowerowy. 

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, 
obowiązuje zmienna szerokość w liniach rozgrani-
czających zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenów, o których mowa w ust. 1, do-
puszcza sić sytuowanie obiektów małej architektu-
ry. 

§ 56. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku 
planu symbolem 1-KP ustala sić nastćpujące prze-
znaczenie terenu: ciąg pieszy. 

2. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, obo-
wiązuje zmienna szerokość w liniach rozgranicza-
jących zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu, o którym mowa w ust. 1, do-
puszcza sić sytuowanie obiektów małej architektu-
ry. 

DZIAŁ III 

Ustalenia końcowe 

§ 57. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, ustala sić wysokość stawki 
procentowej, o której mowa w art. 36 ust. 4 tej 
ustawy, w wysokości: 
1) 30% dla terenów oznaczonych symbolami 

UMS, MS, UM, MN, MR; 
2) 20% dla terenów oznaczonych symbolami PU, 

U; 
3) 5% dla pozostałych terenów. 

§ 58. W obszarze objćtym planem ustala sić 
nastćpujące tereny przeznaczone dla realizacji in-
westycji celu publicznego: 

1) teren usług oświaty oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1-UO; 

2) teren usług innych – teren remizy Ochotniczej 
Straşy Poşarnej w Piskorzowie oznaczony na 
rysunku planu symbolem 1-UI; 

3) tereny cmentarzy oznaczone na rysunku planu 
symbolami 1-ZC, 2-ZC; 

4) tereny usług sportu i rekreacji / terenowe 
urządzenia sportowe oznaczone na rysunku 
planu symbolem 2-US; 

5) tereny zieleni urządzonej oznaczone na rysun-
ku planu symbolami 1-ZP, 2-ZP, 3-ZP, 5-ZP; 

6) tereny ulic zbiorczych oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami 1-KDZ, 2-KDZ; 

7) tereny ulic lokalnych oznaczonych na rysunku 
planu symbolami 1-KDL, 2-KDL, 3-KDL, 4-KDL, 
5-KDL; 

8) tereny ulic dojazdowych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami 1-KDD, 2-KDD,  
3-KDD, 4-KDD, 5-KDD, 6-KDD, 7-KDD, 8-KDD, 
9-KDD, 10-KDD, 11-KDD, 12-KDD, 13-KDD,  
14-KDD, 15-KDD, 16-KDD, 17-KDD, 18-KDD; 

9) tereny ścieşek rowerowych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami 1-KR, 2-KR; 

10) teren ciągu pieszego – oznaczony na rysunku 
planu symbolem 1-KP. 

§ 59. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
sić Burmistrzowi Miasta Pieszyce. 

§ 60. Uchwała wchodzi w şycie po upływie  
30 dni od daty jej opublikowania w Dzienniku 
Urzćdowym Województwa Dolnośląskiego. 
 
 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 
Urszula Kordiak 
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Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/2011 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia  
27 stycznia 2011 r. 
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Załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2011 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia  
27 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

W SPRAWIE UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA 
PRZESTRZENNEGO DLA REJONU PIESZYCE POŁUDNIE, DOLNE, BRATOSZÓW, PISKORZÓW 

 
Przyjmuje się następujący sposób rozpatrzenia uwag zgłoszonych do projektu planu: 

UWAGA ZGŁOSZONA PRZEZ PANA MARIANA CAL 
PISKORZÓW NR 1 
58-250 PIESZYCE 

Uwaga w/s zmiany przeznaczenia nieruchomości nr 114 i nr 118 obrćb Piskorzów dla zabudowy zagro-
dowej; 

Uwaga uwzględniona – wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu nie narusza przepisów art. 9 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku  
z powyşszym w projekcie planu miejscowego wprowadzono wnioskowaną zmianć na czćści nierucho-
mości przyległej bezpośrednio do drogi wewnćtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2-KDW. 

UWAGA ZGŁOSZONA PRZEZ PANA TOMASZA CYDZIK 
UL. GENERAŁA ANDERSA NR 23/3 
58-200 DZIERŻONIÓW 

Uwaga w/s zmiany przeznaczenia nieruchomości nr 211 obrćb Piskorzów dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej; 

Uwaga nieuwzględniona – wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu narusza przepisy art. 9 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z po-
wyşszym w projekcie planu miejscowego nie wprowadzono wnioskowanej zmiany. 

UWAGA ZGŁOSZONA PRZEZ PANIĄ AGNIESZKĘ ŁUKOMSKĄ-DYNIA 
UL. STARA 18A 
58-250 PIESZYCE 

Uwaga w/s zmiany przeznaczenia terenu oznaczonego na projekcie planu wyłoşonym do publicznego 
wglądu symbolem 1-U z usług nie uciąşliwych dla zabudowy mieszkalno-usługowej; 

Uwaga uwzględniona – wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu nie narusza przepisów art. 9 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku  
z powyşszym w projekcie planu miejscowego wprowadzono wnioskowaną zmianć. 

UWAGA ZGŁOSZONA PRZEZ PANA DARIUSZA NIEŚPIAŁOWSKIEGO 
PISKORZÓW NR 1 
58-250 PIESZYCE 

Uwaga w/s zmiany przeznaczenia czćści nieruchomości nr 117 obrćb Piskorzów dla zabudowy zagrodo-
wej; 

Uwaga uwzględniona – wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu nie narusza przepisów art. 9 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku  
z powyşszym w projekcie planu miejscowego wprowadzono wnioskowaną zmianć na czćści nierucho-
mości przyległej bezpośrednio do drogi wewnćtrznej oznaczonej na rysunku planu symbolem 2-KDW. 

UWAGA ZGŁOSZONA PRZEZ PANA JANA TATARCZUK 
UL. ŚWIDNICKA NR 45 
58-250 PIESZYCE 

Uwaga w/s dopuszczenia funkcji mieszkaniowej dla terenów usługowych na nieruchomości  nr 341 ob-
rćb Dolne; 

Uwaga nieuwzględniona – wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu narusza przepisy art. 9 ust. 4 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z po-
wyşszym w projekcie planu miejscowego nie wprowadzono wnioskowanej zmiany. 
 



Dziennik Urzćdowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 84 – 8004 – Poz. 1306 

 

UWAGA ZGŁOSZONA PRZEZ PANA WACŁAWA MALAGA 
PISKORZÓW 91 
58-250 PIESZYCE 

Uwaga w/s zmiany przeznaczenia nieruchomości nr 93 obrćb Piskorzów dla funkcji stawów hodow-
lanych oraz zabudowy agroturystycznej; 

Uwaga nieuwzględniona – wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu w zakresie usług agrotury-
stycznych narusza przepisy art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym w związku z powyşszym w projekcie planu miejscowego nie wprowadzono wnio-
skowanej zmiany.  

Ustalenia projektu planu miejscowego dopuszczają na terenach rolnych lokalizacjć wód powierzch-
niowych śródlądowych, w tym równieş stawów oraz oczek wodnych. 

UWAGA ZGŁOSZONA PRZEZ PANIĄ TERESĘ JACKIEWICZ 
PISKORZÓW NR 30 
58-250 PIESZYCE 

Uwaga w/s zmiany przeznaczenia nieruchomości nr 116 obrćb Piskorzów dla zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej lub zagrodowej; 

Uwaga częściowo uwzględniona – wnioskowana zmiana przeznaczenia terenu nie narusza przepi-
sów art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
w zakresie przeznaczenia terenu pod zabudowć zagrodową. W związku z powyşszym w projekcie planu 
miejscowego wprowadzono wnioskowaną zmianć w zakresie moşliwości realizacji zabudowy zagrodo-
wej na czćści nieruchomości przyległej bezpośrednio do drogi wewnćtrznej oznaczonej na rysunku pla-
nu symbolem 2-KDW. 
 

 
Załącznik nr 3 do uchwały nr IV/16/2011 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia  
27 stycznia 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECH-
NICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, 

ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 
Rada Miasta Pieszyce Rozstrzyga, co nastćpuje: 
 

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuşące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb mieszkań-
ców, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, stanowią zadania 
własne gminy. 

Realizacja inwestycji prowadzona bćdzie zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności  
z prawem zamówień publicznych, prawem budowlanym, prawem ochrony środowiska, ustawą o go-
spodarce komunalnej oraz ustawą o samorządzie gminnym. Inwestycje w zakresie przesyłania i dystry-
bucji paliw gazowych, energii elektrycznej oraz ciepła realizowane bćdą zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami w szczególności z prawem energetycznym. 

Zadania z zakresu budowy dróg publicznych, ścieşek rowerowych oraz ciągów pieszych naleşące do 
inwestycji, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, finan-
sowane bćdą przez budşet gminy lub poprzez partnerstwo publiczno – prywatne na podstawie porozu-
mień zawartych z innymi podmiotami. 

Zadania z zakresu zagospodarowania terenów zielonych, terenów sportowych oraz innych terenów 
naleşące do inwestycji, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym, finansowane bćdą przez budşet gminy. 

Zadania z zakresu budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej naleşące do inwestycji, o których 
mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bćdą finansowane na pod-
stawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodć i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków ze środków budşetu gminy lub poprzez partnerstwo publiczno – prywatne na 
podstawie porozumień z innymi podmiotami. 



Dziennik Urzćdowy 
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Zadania z zakresu budowy sieci energetycznych i gazowych bćdą finansowane na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne. 

Koszty realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy, zostaną określone w wyniku rozstrzygnićć postćpowań przetargowych prowa-
dzonych w oparciu o ustawć z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych. 

Przewidywanymi ŝródłami finansowania poprzez gminć bćdą: dochody własne gminy, dotacje, fun-
dusze Unii Europejskiej, poşyczki preferencyjne, udział innych podmiotów. 
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UCHWAŁA NR V/22/2011 
 RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH 

 z dnia 10 lutego 2011 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rejonu  
Pieszyce Środkowe − Dorotka − Piskorzów Górny  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póŝn. zm.), 
art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póŝn. zm.), art. 4 
ust. 2, ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 871) 
oraz w nawiązaniu do uchwały nr XXXV/220/2009 
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 25 września 
2009 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla rejonu Pieszyce Środkowe − Dorot-
ka − Piskorzów Górny, po stwierdzeniu zgodności 
projektu planu z ustaleniami Studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania przestrzenne-
go Zespołu Miast Dzierşoniów, Bielawa, Pieszyce 
uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Pieszy-
cach nr XXV/159/2001 z dnia 16 lutego 2001 r. wraz 
ze zmianą przyjćtą dnia 27 listopada 2009 r. 
uchwałą Rady Miejskiej w Pieszycach nr XXXVII/ 
/233/2009, Rada Miejska w Pieszycach uchwala,  
co nastćpuje:  

Rozdział 1 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1. Ustalenia ogólne 
1. Uchwala sić miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego MPZP PIESZYCE ŚRODKO-
WE − DOROTKA − PISKORZÓW GÓRNY, zwany 
dalej planem, którego obowiązujące ustalenia  
o przeznaczeniu, warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu zostają wyraşone w postaci: 
1) rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały, z podziałem na nastćpujące 
czćści: 
a) załącznik nr 1A w skali 1:2000, obejmujący 

tereny połoşone w obrćbie miasta Pieszyce 
(czćść A), 

b) załącznik nr 1B w skali 1:2000, obejmujący 
tereny połoşone w obrćbie wsi Piskorzów 
(czćść B), 

c) załącznik nr 1C w skali 1:5000, obejmujący po-
zostałe tereny (czćść C); 

2) przepisów ogólnych określonych w niniejszym 
rozdziale; 

3) ustaleń ogólnych dla obszaru objćtego planem 
określonych w rozdziale II niniejszej uchwały; 

4) ustaleń szczegółowych dla terenów określonych 
w rozdziale III niniejszej uchwały; 

5) zasad obsługi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej określonych w rozdziale IV niniejszej 
uchwały; 

6) ustaleń w zakresie lokalizacji celów publicznych 
oraz zorganizowanej działalności inwestycyjnej 
oraz rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury technicznej określonych w rozdziale V 
niniejszej uchwały; 

7) przepisów końcowych określonych w rozdziale 
VI niniejszej uchwały. 

2. Załącznikami do niniejszej uchwały są: 
1) załącznik nr 1 − rysunek planu, obowiązujący 

w zakresie: 
a) granicy obszaru objćtego planem, 
b) funkcji terenów, 
c) linii rozgraniczających tereny o róşnych 

funkcjach lub zasadach zagospodarowania, 
d) nastćpujących granic: 

− strefy „A” ścisłej ochrony konserwator-
skiej, 

− strefy „B” ochrony konserwatorskiej, 
− strefy „OW” obserwacji archeologicznej, 
− strefy „K” ochrony krajobrazu, 
− strefy 50 m od cmentarza; 

2) załącznik nr 2 − rozstrzygnićcie o sposobie roz-
patrzenia uwag wniesionych do projektu planu; 

3) załącznik nr 3 − rozstrzygnićcie o sposobie re-
alizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które naleşą do 
zadań własnych gminy, oraz zasadach ich fi-
nansowania, zgodnie z przepisami o finansach 
publicznych. 

§ 2. Słowniczek 
Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały 
mowa o: 

1) RYSUNKU PLANU − naleşy przez to rozumieć 
rysunki w skali 1:2000 oraz rysunek w skali 


