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UCHWAIA NR XXVIIł166/2009 

RADY GMINY TURAWA 

 

 z dnia 5 czerwca 2009 r. 

  

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa,  

obejmującego obrzewa Jezior Turawskich 
 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 5 i art. 40 

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 z ”óunŁ zm.) oraz art. 3 ust. 1 i art. 20  

ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-

waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 

Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zm.), oraz w związku  
z uchwaJą Nr XIIł119ł03 Rady Gminy Turawa  
z dnia 5 grudnia 2003 rŁ w s”rawie ”rzystą”ienia 
do sporządzania miejscowego ”lanu zagos”odaro-

wania ”rzestrzennego Gminy Turawa, obejmujące-

go obrzewa Jezior Turawskich, Rada Gminy Tura-

wa, ”o stwierdzeniu zgodno`ci z ustaleniami Stu-

dium uwarunkowaL i kierunków zagos”odarowa-

nia przestrzennego Gminy Turawa, ”rzyjętego 

uchwaJą Nr XVIII/148/2004 Rady Gminy w Tura-

wie z dnia 13 sierpnia 2004 r., uchwala, co na-

stę”uje: 
 

RozdziaJ 1 

Prze”isy ogólne 

 

§ 1.1. Uchwala się miejscowy ”lan zagos”oda-

rowania przestrzennego Gminy Turawa, obejmują-
cy obrzewa Jezior Turawskich, zwany dalej pla-

nem, w granicach okre`lonych na rysunku ”lanu, 
stanowiącym zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJyŁ 

2. Plan okre`la: 
1) ”rzeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-

jące tereny o równym ”rzeznaczeniu lub równych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego; 

3) zasady ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej; 
5) wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJto-

wania przestrzeni publicznych; 

6) parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskauniki inten-

sywno`ci zabudowy; 
7) granice i sposoby zagospodarowania tere-

nów lub obiektów ”odlegających ochronie, ustalo-

nych na podstawie odrębnych ”rze”isów, w tym 
terenów górniczych, a takwe narawonych na nie-

bez”ieczeLstwo ”owodzi oraz zagrowonych osu-

waniem się mas ziemnych; 
8) szczegóJowe zasady i warunki scalania i ”o-

dziaJu nieruchomo`ci objętych ”lanem miejsco-

wym; 

9) szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w ich uwytkowaniu, w tym 
zakaz zabudowy; 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; 
11) s”osób i termin tymczasowego zagos”oda-

rowania, urządzania i uwytkowania terenów; 
12) stawki ”rocentowe, na ”odstawie których 

ustala się o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 
ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym. 

3. źaJącznikami do ”lanu są: 
1) rysunek ”lanu w skali 1:1000, stanowiący 

zaJącznik nr 1 do niniejszej uchwaJy; 
2) rozstrzygnięcie o s”osobie roz”atrzenia uwag 

do ”rojektu ”lanu, stanowiące zaJącznik nr 2 do 
niniejszej uchwaJy; 

3) rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, za”isa-

nych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalewą do zadaL wJasnych gmi-

ny, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie  

z ”rze”isami o finansach ”ublicznych, stanowiące 
zaJącznik nr 3 do niniejszej uchwaJyŁ 

 

§ 2. Ilekroć w ”lanie jest mowa o: 
1) ustawie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć ustawę  

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 80, poz. 717  

z ”óunŁ zm.); 

2) uchwale ｦ nalewy ”rzez to rozumieć niniejszą 
uchwaJę; 

3) planie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć miejscowy 
”lan zagos”odarowania ”rzestrzennego, o którym 
mowa w § 1 uchwaJy; 

4) rysunku planu ｦ nalewy przez to rozumieć 
graficzny za”is ”lanu, stanowiący zaJącznik nr 1 
do uchwaJy; 

5) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć fragment 
”lanu wyznaczony liniami rozgraniczającymi oraz 
okre`lony symbolem; 
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6) symbolu terenu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
numeryczne iłlub literowe oznaczenie ”oszczegól-

nych terenów; 
7) przeznaczeniu terenu ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć kategorie form zagos”odarowania lub dzia-

Jalno`ci lub gru”y tych kategorii, które jako jedyne 
są do”uszczone na danym terenie; 

8) linii rozgraniczającej ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
linie, które wyznaczają tereny o równym ”rzeznacze-

niu lub równych s”osobach zagos”odarowania; 
9) powierzchni zabudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć ”owierzchnię zajętą ”rzez budynek lub 
budynki, ograniczoną zewnętrznym obrysem `cian 
przyziemia; 

10) nieprzekraczalnej linii zabudowy ｦ nalewy 
”rzez to rozumieć linię ograniczającą obszar, na 
którym do”uszcza się wznoszenie budynków iłlub 
budowli okre`lonych w ustaleniach ”lanu, której nie 
mowe ”rzekroczyć waden element budynku za wy-

jątkiem balkonów, galerii, werand, tarasów, scho-

dów zewnętrznych, oka”ów, gzymsów i innych 
detali architektonicznych nie więcej niw o 1 m; 

11) wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć odlegJo`ć w rzucie ”rosto”adJym ”omiędzy 
najwywej ”oJowonym elementem budynku, a ”ozio-

mem terenu, ”rzy gJównym wej`ciu do budynku; 
12) intensywno`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to 

rozumieć ”owierzchnię caJkowitą wszystkich kon-

dygnacji nadziemnych budynków, istniejących na 
danej dziaJce, do ”owierzchni dziaJki; 

13) froncie dziaJki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
granicę dziaJki, która ”rzylega do drogi, z której 
nastę”uje gJówny wjazd i wej`cie na dziaJkę; 

14) budowli sJuwącej reklamie ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć wolno stojące trwale związane z grun-

tem urządzenie reklamowe, które nie jest budyn-

kiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane; 

15) usJugach turystyki ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
tereny ”rzeznaczone ”od lokalizację obiektów i urzą-
dzeL sJuwących czasowemu ”obytowi ludzi, związa-

nych z turystyką, rekreacją i wy”oczynkiem, ”rzez 

co rozumie się: hotele, ”ensjonaty, domy wczasowe, 
domki letniskowe, kam”ingi, ”Jywalnie, obiekty s”or-

towe, o`rodki rehabilitacji it”Ł, wraz z obiektami to-

warzyszącymi; do”uszcza się lokalizację mieszkania 

integralnie związanego z ”rowadzoną dziaJalno`cią 
gos”odarczą ｦ ”rzez co rozumie się mieszkanie wJa-

`ciciela ”odmiotu gos”odarczego, strówa lub techno-

loga, je`li dziaJalno`ć wymaga caJodobowego nadzo-

ru technologicznego; mieszkanie winno być wydzie-

lone w budynku, w którym ”rowadzona jest dziaJal-

no`ć gos”odarcza, a jego ”owierzchnia nie mowe być 
większa niw 20% ”owierzchni uwytkowej tego bu-

dynku; 

16) usJugach s”ortu i rekreacji ｦ nalewy ”rzez to 
rozumieć tereny ”rzeznaczone ”od lokalizację 
urządzeL s”ortowych i rekreacyjnych, ”rzez co 
rozumie się: otwarte obiekty sportowe (takie jak: 

boiska, baseny it”Ł) oraz urządzenia s”ortowe (ta-

kie jak: ”lace zabaw, urządzenia s”ortów wodnych 
itp.), oraz pola namiotowe, pola biwakowe, na 

tych terenach zakazuje się lokalizacji obiektów 
kubaturowych; 

17) zieleni rekreacyjnej ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć tereny ”rzeznaczone ”od lokalizację ”ól na-

miotowych, Jąk, na tych terenach zakazuje się 
lokalizacji obiektów kubaturowych; 

18) usJugach nieuciąwliwych - nalewy ”rzez to 
rozumieć usJugi, które nie nalewą do ”rzedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaJywać na `rodowisko, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony `rodowiska; 
19) stawce procentowej - nalewy ”rzez to rozu-

mieć stawkę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym; 

20) jezioro Turawskie ｦ nalewy ”rzez to rozu-

mieć zbiornik wodny Turawa; 
21) drogach gospodarczych i dojazdach we-

wnętrznych - nalewy ”rzez to rozumieć drogi  
o charakterze niepublicznym, prowadzone w tere-

nach ”rzeznaczonych ”od zabudowę, mających na 
celu obsJugę tych terenów i zapewnienie skomuni-

kowania z drogami publicznymi. 

 

§ 3Ł1Ł Nastę”ujące oznaczenia graficzne na ry-

sunku ”lanu są obowiązującymi ustaleniami ”lanu: 
1) granica obszaru objętego ”lanem; 
2) linie rozgraniczające tereny; 
3) symbole terenów; 
4) nieprzekraczalne linie zabudowy. 

2. Nastę”ujące oznaczenia graficzne na rysunku 
planu wskazują stan ”rawny wynikający z przepi-

sów odrębnych: 
1) strefa ochrony ”o`redniej od ujęcia wody; 
2) granica GJównego źbiornika Wód Podziem-

nych; 

3) ”omnik ”rzyrody nieowywionej; 
4) granica zbiornika wodnego Turawa; 

5) linia maksymalnego nadzwyczajnego ”iętrze-

nia zbiornika. 

3. PozostaJe oznaczenia graficzne na rysunku 

”lanu mają charakter informacyjnyŁ 
 

§ 4.1. Ustala się nastę”ujące kategorie ”rze-

znaczenia terenów: 
1) zabudowy letniskowo - wypoczynkowej, 

oznaczonych symbolami: A-1ML, A-2ML, A-3ML, 

A-4ML, A-5ML, A-6ML, A-7ML, A-8ML, A-9ML, 

A-10ML, A-11ML, A-12ML, A-13ML, A-14ML,  

A-15ML, A-16ML, A-17ML, A-18ML, A-19ML,  

A-20ML, B-1ML, B-2ML, B-3ML, B-4ML, B-5ML, 

B-6ML, B-7ML, B-8ML, B-9ML, B-10ML, B-11ML, 

B-12ML, B-13ML, B-14ML, B-15ML, B-16ML,  

B-17ML, B-18ML, B-19ML, B-20ML, B-21ML,  

B-22ML, B-23ML, B-24ML, B-25ML, B-26ML,  

B-27ML, B-28ML, B-29ML, B-30ML, B-31ML,  

B-32ML, B-33ML; 
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2) usJug turystyki, oznaczonych symbolami:  
A-1UT, A-2UT, A-3UT, A-4UT, A-5UT, A-6UT,  

A-7UT, A-8UT, A-9UT, A-10UT, A-11UT,  

A-12UT, A-13UT, A-14UT, A-15UT, A-16UT,  

A-17UT, A-18UT, A-19UT, A-20UT, A-21UT,  

A-22UT, A-23UT, A-24UT, B-1UT, B-2UT, B-3UT, 

B-4UT, B-5UT, B-6UT, B-7UT, B-8UT, B-9UT,  

B-10UT, B-11UT, B-12UT, B-13UT, B-14UT,  

B-15UT; 

3) usJug, oznaczonych symbolami: A-1U, A-2U, 

B-1U; 

4) usJug administracji, oznaczonych symbolem: 
A-1UA; 

5) usJug s”ortu i rekreacji, oznaczone symbo-

lami: A-1US, A-2US, A-3US, A-4US, A-5US,  

B-1US, B-2US, B-3US; 

6) zieleL rekreacyjna ｦ B-1ZR, B-2ZR, B-3ZR,  

B-4ZR; 

7) lasów, oznaczonych symbolami: A-1ZL,  

A-2ZL, A-3ZL, A-4ZL, A-5ZL, A-6ZL, A-7ZL,  

A-8ZL, A-9ZL, A-10ZL, A-11ZL, A-12ZL, A-13ZL, 

A-14ZL, A-15ZL, B-1ZL, B-2ZL, B-3ZL, B-4ZL,  

B-5ZL, B-6ZL, B-7ZL, B-8ZL, B-9ZL, B-10ZL,  

B-11ZL, B-12ZL, B-13ZL; 

8) wód ”owierzchniowych `ródlądowych, 
oznaczonych symbolem: A-1WS, A-2WS, A-3WS, 

A-4WS, A-5WS, A-6WS, A-7WS, B-1WS, B-2WS, 

B-3WS; 

9) zapory, oznaczone symbolami: A-1ZW,  

B-1ZW; 

10) infrastruktury technicznej ｦ elektroenerge-

tyki, oznaczonych symbolami: A-1E, A-2E, A-3E, 

A-4E, A-5E, A-6E, A-7E, A-8E, B-1E, B-2E, B-3E, 

B-4E, B-5E, B-6E; 

11) infrastruktury technicznej ｦ kanalizacji, 

oznaczonego symbolem B-1K, B-2K; 

12) parkingów, oznaczonych symbolami:  
A-1KDS, A-2KDS, A-3KDS, A-4KDS, A-5KDS,  

B-1KDS, B-2KDS, B-3KDS, B-4KDS, B-5KDS,  

B-6KDS, B-7KDS, B-8KDS, B-9KDS; 

13) dróg ”ublicznych klasy zbiorczej, oznaczo-

nych symbolami: A-1KDZ, B-1KDZ; 

14) dróg ”ublicznych klasy lokalnej, oznaczo-

nych symbolami: A-1KDL; 

15) dróg ”ublicznych klasy dojazdowej, ozna-

czonych symbolami: A-1KDD, A-2KDD, A-3KDD, 

A-4KDD, A-5KDD, A-6KDD, B-1KDD, B-2KDD,  

B-3KDD, B-4KDD; 

16) dróg wewnętrznych, oznaczonych symbo-

lami: A-1KDW, A-2KDW, A-3KDW; 

17) dróg ”ieszo-jezdnych, oznaczonych symbo-

lami:A-1KPJ, A-2KPJ, A-3KPJ, A-4KPJ, A-5KPJ, 

A-6KPJ, A-7KPJ, A-8KPJ, A-9KPJ, A-10KPJ,  

A-11KPJ, A-12KPJ, A-13KPJ, A-14KPJ, A-15KPJ, 

A-16KPJ, A-17KPJ, A-18KPJ, A-19KPJ, A-20KPJ, 

A-21KPJ, A-22KPJ, A-23KPJ, A-24KPJ, A-25KPJ, 

A-26KPJ, A-27KPJ, A-28KPJ, A-29KPJ, A-30KPJ, 

A-31KPJ, A-32KPJ, A-33KPJ, A-34KPJ, A-35KPJ, 

A-36KPJ, A-37KPJ, A-38KPJ, A-39KPJ, A-40KPJ, 

A-41KPJ, A-42KPJ, A-43KPJ, A-44KPJ, A-45KPJ, 

A-46KPJ, B-1KPJ, B-2KPJ, B-3KPJ, B-4KPJ,  

B-5KPJ, B-6KPJ, B-7KPJ, B-8KPJ, B-9KPJ,  

B-10KPJ, B-11KPJ, B-12KPJ, B-13KPJ, B-14KPJ, 

B-15KPJ, B-16KPJ, B-17KPJ, B-18KPJ, B-19KPJ, 

B-20KPJ, B-21KPJ, B-22KPJ, B-23KPJ, B-24KPJ, 

B-25KPJ, B-26KPJ, B-27KPJ, B-28KPJ, B-29KPJ, 

B-30KPJ, B-31KPJ, B-32KPJ, B-33KPJ, B-34KPJ, 

B-35KPJ, B-36KPJ, B-37KPJ, B-38KPJ, B-39KPJ, 

B-40 KPJ, B-41KPJ, B-42KPJ; 

18) ciągów ”ieszych, oznaczonych symbolami: 
B-1KP, B-2KP. 

2. W kawdym z terenów zakazuje się ”rzezna-

czeL innych niw te, które są ustalone w planie. 

 

§ 5Ł W zakresie zasad ochrony i ksztaJtowania 
Jadu ”rzestrzennego: 

1) przy lokalizowaniu nowej zabudowy dopusz-

czalna jest wycinka drzew w pasie do 2 m od ze-

wnętrznego obrysu budynku i budowli; 
2) na terenach ”rzeznaczonych ”od zabudowę, 

obowiązują linie zabudowy; 
3) dla zabudowy istniejącej, zlokalizowanej  

w odlegJo`ci od granicy dziaJki mniejszej niw okre-

`lona w ”rze”isach odrębnych, do”uszcza się ”rze-

budowę, rozbudowę i remonty; 
4) do”uszcza się ”rzebudowę, rozbudowę i nad-

budowę istniejących budynków nies”eJniających 
wymogów okre`lonych w ustaleniach szczegóJo-

wych; 

5) do”uszcza się lokalizację zabudowy na grani-

cy dziaJki, chyba we wynika inaczej z ustaleL zawar-

tych w niniejszej uchwale. 

 

§ 6Ł W zakresie zasad ochrony `rodowiska, 
przyrody i krajobrazu kulturowego: 

1) w”rowadza się zakaz lokalizowania ”rzedsię-
wzięć mogących znacząco oddziaJywać na `rodo-

wisko, w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony `rodowiska, za wyjątkiem 
inwestycji celu publicznego i infrastruktury tech-

nicznej, drogowej oraz o`rodków wy”oczynko-

wych, hoteli, kem”ingów umowliwiających ”obyt 
nie mniej niw 100 osób; 

2) ustala się obowiązek gromadzenia i usuwania 

od”adów komunalnych na zasadach okre`lonych  
w ”rze”isach odrębnych oraz w gminnych ”rze”i-

sach ”orządkowych; 
3) w”rowadza się dla studni i ujęć wody wymóg 

stosowania zakazów i nakazów wynikających  
z ”rze”isów odrębnych, dotyczących ochrony wód 
podziemnych; 

4) ustala się zakaz od”rowadzania nie oczysz-
czonych `cieków do gruntu, wód ”owierzchnio-

wych oraz podziemnych; 

5) w”rowadza się obowiązek za”ewnienia swo-

bodnego dostę”u wzdJuw za”ór ochronnych, kana-

Jów i rowów melioracyjnych oraz innych urządzeL 
wodnych, nieogrodzonych ”asów technicznych  
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o szeroko`ci nie mniejszej niw 3 m, umowliwiających 
ich eks”loatację; 

6) nakazuje się ”rowadzenie wszelkich inwestycji, 
mogących mieć w”Jyw na urządzenia wodne i ”rze-

ciw”owodziowe zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 
7) w granicach zbiorników wodnych, obowiązują 

ustalenia wynikające z ”rze”isów odrębnych; 
8) caJo`ć obszaru zlokalizowana jest w grani-

cach Obszaru Chronionego Krajobrazu Lasy Stob-

rawsko ｦ Turawskie, dla którego zakazy i nakazy 
okre`lające zasady zagos”odarowania i uwytkowa-

nia terenów okre`la roz”orządzenie Nr 0151/P/ 

16/2006 Wojewody Opolskiego z dnia 8 maja  

2006 rŁ w s”rawie obszarów chronionego krajobra-

zu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego Nr 33, poz. 1133).  

 

§ 7Ł W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kultu-

rowego i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej 
ustala się w przypadku odkrycia w trakcie prac bu-

dowlanych wykopalisk archeologicznych lub przed-

miotów, ”osiadających cechy zabytków ”rze”rowa-

dzenie ratowniczych badaL wyko”aliskowych, zgod-

nie z ”rze”isami odrębnymiŁ  
 

§ 8Ł Plan wyznacza nastę”ujące tereny ”rzezna-

czone na cele ”ubliczne, wymienione w § 4 ustŁ 1 
pkt: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18. 

 

§ 9Ł W zakresie granic i s”osobu zagos”odaro-

wania terenów lub obiektów ”odlegających ochro-

nie, ustalonych na ”odstawie odrębnych ”rze”isów: 
1) caJo`ć terenu objętego ”lanem znajduje się  

w Obszarze chronionego krajobrazu ｭLasy Stobraw-

sko - Turawskieｬ, w granicy, którego ”rzy zago-

s”odarowaniu i uwytkowaniu terenu nalewy 
uwzględniać zakazy i nakazy okre`lone ”rze”isami 
odrębnymi; 

2) wskazuje się ”oJowenie obszarów dwóch 
GJównych źbiorników Wód Podziemnych: nr 335 - 
zbiornika Krapkowice - Strzelce Opolskie i nr 334 - 

doliny ko”alnej rzeki MaJa Panew, dla ochrony, 
których obowiązuje: 

a) ”rowadzenie inwestycji w s”osób za”obiega-

jący zanieczyszczeniu wód, 
b) przestrzeganie zasad zagospodarowania, 

okre`lonych w ”rze”isach odrębnych dotyczących 
ochrony wód ”odziemnych; 

3) wskazuje się lokalizację ”omnika ”rzyrody 
nieowywionej - gJaz narzutowy z rówowego granitu 
skandynawskiego, dla którego ustala się obowią-
zek ochrony; 

4) wskazuje się strefy ochrony ”o`redniej od 
ujęć wody, w granicach, których zamierzenia in-

westycyjne muszą być zgodne z obowiązującymi 
”rze”isami odrębnymi, w tym z nakazami i zaka-

zami zawartymi w decyzjach o ich utworzeniu. 

 

§ 10. W zakresie zasad i warunków Jączenia  
i dzielenia nieruchomo`ci: 

1) do”uszcza się wydzielenia dziaJek do realizacji 
obiektów: obrony cywilnej, ratownictwa, bez”ie-

czeLstwa ”aLstwa, obiektów infrastruktury tech-

nicznej, dróg i ciągów ”ieszych; 
2) do”uszcza się wydzielenia dziaJki zgodnie  

z ustaleniami ”lanu lub ”rze”isami odrębnymi; 
3) do”uszcza się ”odziaJy na dziaJki mniejsze niw 

ustalono w ustaleniach szczegóJowych wyJącznie  
w przypadku gdy warunki techniczne, terenowe  

i istniejące ”odziaJy uniemowliwiają dokonywanie 
”odziaJów na dziaJki o wielko`ci okre`lonej w usta-

leniach szczegóJowychŁ 
 

§ 11. W zakresie zasad modernizacji, rozbudo-

wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) wszystkie liniowe elementy infrastruktury 

technicznej wraz z towarzyszącymi urządzeniami, 
nalewy usytuować w liniach rozgraniczających dróg, 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, z mowliwo`cią ”rze-

”rowadzenie sieci ”oza liniami rozgraniczającymi 
dróg jedynie w sytuacjach uzasadnionych względami 
technicznymi, bądu bez”ieczeLstwa, ”od warunkiem 
zachowania ustaleL ”rze”isów szczególnych; 

2) do czasu realizacji ”rojektowanych dróg lub ich 
”oszerzenia do docelowych ”arametrów, do”uszcza 
się dotychczasowy s”osób zagos”odarowania; 

3) dla ”oszczególnych terenów objętych ”lanem 
obowiązują nastę”ujące zasady ustalania minimalnej 

liczby miejsc postojowych, realizowanych na nieru-

chomo`ci inwestora: 
a) hotele, ”ensjonaty, o`rodki wy”oczynkowe - 

1 miejsce postojowe na 2 miejsca noclegowe, 

b) biura, urzędy, ”unkty obsJugi turystycznej -  

1 miejsce postojowe na 50 m2 powierzchni uwytko-

wej, 

c) obiekty handlowe i gastronomiczne - 1 miej-

sce postojowe na 40 m2 ”owierzchni s”rzedawy, 
d) obiekty sportowe i rekreacyjne ｦ 1 miejsce 

”ostojowe na 10 uwytkowników, 
e) obiekty za”lecza kultury, `wietlice, kina, klu-

by, biblioteki ｦ 1 miejsce postojowe na 7 uwyt-

kowników, 
f) przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie ｦ  

1 miejsce postojowe na 70 m2 ”owierzchni uwytko-

wej, 

g) zabudowa mieszkaniowo ｦ wypoczynkowa ｦ 

1 miejsce postojowe na 1 budynek mieszkalny; 

4) rozdzielcza sieć wodociągowa na terenach 

zabudowanych lub przewidzianym do zabudowy 

nalewy realizować ”rzy uwzględnieniu sieci gmin-

nej, zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-

gólnymi, uwzględniając warunki dostę”no`ci do 

wody dla celów ”rzeciw”owarowych; 
5) obowiązuje zakaz lokalizacji bezod”Jywo-

wych zbiorników na nieczysto`ciŁ Śla nieruchomo-

`ci nie”odJączonych do kanalizacji sanitarnej, do-

”uszcza się tymczasowe od”rowadzanie `cieków 
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sanitarnych do szczelnych bezod”Jywowych zbior-

ników, do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; 
6) ustala się wymóg ”odczyszczania `cieków 

przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej, 

zgodnie z warunkami okre`lonymi ”rzez administra-

tora sieciŁ Ustala się zakaz od”rowadzania `cieków 
sanitarnych do kanalizacji deszczowej; 

7) ustala się obowiązek realizacji:  
a) odprowadzenia do kanalizacji deszczowej 

wód o”adowych z utwardzonych ”arkingów i in-

nych terenów komunikacji drogowej, 
b) wstę”nego oczyszczenia wód narawonych na 

skawenie substancjami ro”o”ochodnymi oraz che-

micznymi, zgodnie z ”rze”isami szczególnymi i wa-

runkami okre`lonymi ”rzez administratora sieci; 

8) ustala się mowliwo`ć od”rowadzania wód 
o”adowych z utwardzonych ”arkingów i terenów 
komunikacji drogowej do gruntu, po uprzednim ich 

”odczyszczeniu, wyJącznie jako rozwiązanie tym-

czasowe do czasu realizacji kanalizacji deszczowej; 

9) ustala się dla terenów niewymienionych  
w ”kt 7 i 8 mowliwo`ć od”rowadzania wód o”a-

dowych do gruntu lub rowów lub do sieci kanali-
zacji deszczowej; 

10) obowiązuje gromadzenie i utylizacja staJych 
od”adów bytowo - gos”odarczych wedJug ”ro-

gramu gospodarki odpadami, zgodnie z przepisami 

szczególnymiŁ W szczególno`ci dotyczy to groma-

dzenia staJych od”adów bytowo - gospodarczych 

w szczelnych pojemnikach, zlokalizowanych przy 

”osesjach lub ulicach, za”ewniając ich systema-

tyczny wywóz na zorganizowane skJadowisko 
od”adów; 

11) na terenach objętych ”lanem obowiązuje 
nakaz wykorzystywania nieuciąwliwych uródeJ cie-

”Ja: energii elektrycznej, gazu, oleju o”aJowego, 
”aliw staJych lub innych ekologicznych uródeJ 
energii cie”lnejŁ Śo”uszcza się: 

a) wykorzystanie odnawialnych uródeJ energii, 
b) stosowanie urządzeL grzewczych o wysokiej 

s”rawno`ci i niskim sto”niu emisji zanieczyszczeL; 
12) w przypadku zorganizowanego systemu 

ogrzewania, ”lan ustala roz”rowadzenie cie”Ja ”o-

”rzez sieci cie”Jownicze; 
13) rozbudowa i modernizacja rozdzielczej sieci 

gazowej niskiego ci`nienia na terenach istniejące-

go oraz nowego zainwestowania, wedJug tech-

nicznych warunków ”rzyJączenia; 
14) do”uszcza się sytuowanie stacji transforma-

torowych na wszystkich terenach, z zachowaniem 

warunków technicznych i ”rze”isów odrębnych; 
15) do”uszcza się kablowanie istniejących od-

cinków sieci na”owietrznych; 
16) do”uszcza się realizację urządzeL technicz-

nych towarzyszących inwestycjom, o ile nie naru-

szy to wymagaL wynikających z odrębnych ”rze-

”isów oraz innych ustaleL zawartych w niniejszej 

uchwale; 

17) ustalone w ”lanie zasady ”odziaJu terenów 
na dziaJki nie dotyczą wydzieleL geodezyjnych dla 
sieci i urządzeL sieciowych infrastruktury tech-

nicznej, oraz dróg gos”odarczych i dojazdów we-

wnętrznych; 
18) dopuszcza się wydzielanie dojazdów we-

wnętrznych i dróg gos”odarczych o szeroko`ci  
w liniach rozgraniczających nie mniejszej niw 4 m; 

19) ustala się zakaz lokalizacji reklam w liniach 
rozgraniczających drógŁ 

 

§ 12. W ”lanie miejscowym ustala się stawki 

”rocentowe, na ”odstawie których ustala się o”Ja-

tę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy, na 
poziomie 30%. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia szczegóJowe 

 

§ 13. Tereny oznaczone symbolami: A-15ML, 

A-16ML, A-19ML. 

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa letniskowo 

- wypoczynkowa; 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: zakaz lo-

kalizacji wolnostojącej zabudowy garawowej i go-

spodarczej; 

2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 9 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 2; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

od 35o do 55o, 

b) do”uszcza się dachy ”Jaskie, 
c) ”okrycie dachu dla dachów dwu- lub wielo-

spadowych ｦ dachówka ceramiczna, cementowa 

lub materiaJ dachówko”odobny koloru czerwone-

go; 

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:  

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,4; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 40%; 
7) powierzchnia zabudowy: nie większa niw 

40%. 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
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5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9. 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: ”owierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 200 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: zgodnie  

z ustaleniami § 5. 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 14. Tereny oznaczone symbolami: A-1ML,  

A-2ML, A-3ML, A-13ML, A-14ML, A-17ML,  

A-18ML. 

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa letniskowo 

- wypoczynkowa. 

2Ł Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: zakaz lo-

kalizacji wolnostojącej zabudowy garawowej i go-

spodarczej; 

2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 9 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 2; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

od 35o do 45o, 

b) pokrycie dachu ｦ dachówka ceramiczna, 
cementowa lub materiaJ dachówko”odobny koloru 
czerwonego; 

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 
”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 
większy niw 0,4; 

6) powierzchnia biologicznie czynna:  nie mniej-

sza niw 40%; 

7) powierzchnia zabudowy: nie większa niw 
40%. 

3Ł źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4Ł źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6Ł źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7Ł S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 
wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9. 

8Ł źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: ”owierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 400 m2. 

9Ł Szczególne warunki zagospodarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: zgodnie  

z ustaleniami § 5. 

10Ł ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11Ł Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12Ł ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 15. Tereny oznaczone symbolami: A-4ML,  

A-5ML, A-6ML, A-7ML, A-8ML, A-9ML, A-10ML, 

A-11ML, A-12ML, A20ML. 

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa letniskowo 

- wypoczynkowa. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: dopusz-

cza się lokalizację wolnostojącej zabudowy gara-

wowej i gos”odarczej; 
2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 12 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 3, 
c) wysoko`ć wolnostojącej zabudowy garawo-

wej i gos”odarczej nie większa niw 4 m; 

3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

od 35o do 45o, 

b) pokrycie dachu ｦ dachówka ceramiczna, 
cementowa lub materiaJ dachówko”odobny koloru 
czerwonego, 

c) dla wolnostojącej zabudowy garawowej i go-

s”odarczej do”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,4; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 40%; 
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7) powierzchnia zabudowy: nie większa niw 
40%. 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9. 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: ”owierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 600 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: zgodnie  

z ustaleniami § 5. 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 16. Tereny oznaczone symbolami: B-1ML,  

B-2ML, B-3ML, B-5ML, B-7ML, B-15ML, B-19ML, 

B-20ML, B-27ML. 

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa letniskowo 

- wypoczynkowa. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: zakaz lo-

kalizacji wolnostojącej zabudowy garawowej i go-

spodarczej; 

2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 9 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 2; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) ”okrycie dachu dla dachów dwu- lub wielo-

spadowych ｦ dachówka ceramiczna, cementowa 
lub materiaJ dachówko”odobny koloru czerwone-

go, 

c) do”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:  

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,4; 

6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 40%; 
7) powierzchnia zabudowy: nie większa niw 

40%. 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9. 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: powierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 200 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: zgodnie  

z ustaleniami § 5. 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 17. Tereny oznaczone symbolami: B-4ML,  

B-6ML, B-8ML, B-11ML, B-21ML, B-18ML,  

B-22ML, B-23ML, B-30ML, B-31ML, B-32ML,  

B-33ML.  

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa letniskowo 

- wypoczynkowa. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: zakaz lo-

kalizacji wolnostojącej zabudowy garawowej i go-

spodarczej; 

2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 

a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 9 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 2; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

od 35o do 45o, 

b) pokrycie dachu ｦ dachówka ceramiczna, 
cementowa lub materiaJ dachówko”odobny koloru 
czerwonego; 

4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 
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b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,4; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 40%; 
7) powierzchnia zabudowy: nie większa niw 

40%. 

3. źasady i ochrona Jadu przestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie  

z § 9. 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: ”owierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 400 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: zgodnie  

z ustaleniami § 5. 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 18Ł Tereny oznaczone symbolami: B-9ML,  

B-10ML, B-13ML, B-14ML, B-16ML, B-17ML,  

B-24ML, B-25ML, B-26ML, B-28ML, B-29ML. 

1. Przeznaczenie terenu: zabudowa letniskowo 

- wypoczynkowa. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: dopusz-

cza się lokalizację wolnostojącej zabudowy gara-

wowej i gos”odarczej; 
2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 12 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 3, 
c) wysoko`ć wolnostojącej zabudowy garawo-

wej i gospodarczej nie większa niw 4 m; 

3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

od 35o do 45o, 

b) pokrycie dachu ｦ dachówka ceramiczna, 
cementowa lub materiaJ dachówko”odobny koloru 
czerwonego, 

c) dla wolnostojącej zabudowy garawowej i go-

s”odarczej do”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:  

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,4; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 50%; 
7) powierzchnia zabudowy: nie większa niw 

40%. 

3. Zasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska:  
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9. 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: ”owierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 600 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: zgodnie  

z ustaleniami § 5. 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 19. Tereny oznaczone symbolami: A-3UT,  

A-16UT, A-17UT, A-18UT, A-23UT. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) ”odstawowe: usJugi turystyki; 
2) uzu”eJniające: usJugi: administracji, zdrowia, 

handlu, gastronomii i kultury; 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: usJugi 
towarzyszące, zajmujące nie więcej niw 30% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku; 
2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 15 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 4, 
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c) wysoko`ć wydzielonej zabudowy gospodar-

czej i garawowej nie większa niw 4 m; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

nie mniejszych niw 25o, 

b) pokrycie dachu ｦ dachówka ceramiczna, 
cementowa lub materiaJ dachówko”odobny koloru 
czerwonego, 

c) dla obiektów s”ortowych do”uszcza się da-

chy ”Jaskie; 
4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,7; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 40%Ł 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6. 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. Zasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: dla obiektów i terenów obowiązuje dosto-

sowanie ich dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnychŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9Ł 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: ”owierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 800 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 20. Tereny oznaczone symbolami: A-1UT,  

A-2UT, A-4UT, A-5UT, A-6UT, A-7UT, A-8UT,  

A-9UT, A-10UT, A-11UT, A-12UT, A-13UT,  

A-14UT, A-15UT, A-19UT, A-20UT, A-21UT,  

A-22UT, A-24UT. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) ”odstawowe: usJugi turystyki; 

2) uzu”eJniające: usJugi: administracji, zdrowia, 
handlu, gastronomii i kultury. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: usJugi 
towarzyszące, zajmujące nie więcej niw 40% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku; 

2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 15 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 4, 
c) wysoko`ć wydzielonej zabudowy gos”odar-

czej i garawowej nie większa niw 4 m; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

nie mniejszych niw 25o, 

b) do”uszczalne dachy ”Jaskie; 
4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji: 

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,7; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 40%Ł 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z prze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: dla obiektów i terenów obowiązuje dosto-

sowanie ich dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9. 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: powierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 600 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: brak usta-

leLŁ 
10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 

zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 
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§ 21. Tereny oznaczone symbolami: B-1UT,  

B-5UT, B-9UT, B-10UT, B-15UT. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) ”odstawowe: usJugi turystyki; 
2) uzu”eJniające: usJugi: administracji, zdrowia, 

gastronomii i kultury, handlu. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: usJugi 
towarzyszące, zajmujące nie więcej niw 30% ”o-

wierzchni uwytkowej budynku; 
2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 15 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 4, 
c) wysoko`ć wydzielonej zabudowy gos”odar-

czej i garawowej nie większa niw 4 m; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

nie mniejszych niw 25o, 

b) pokrycie dachu ｦ dachówka ceramiczna, 
cementowa lub materiaJ dachówko”odobny, koloru 
czerwonego, 

c) dla obiektów s”ortowych do”uszcza się da-

chy ”Jaskie; 
4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:  

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali, 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,7; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 40%Ł 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: dla obiektów i terenów obowiązuje dosto-

sowanie ich dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnychŁ  
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9. 

8. Zasady i warunki podziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: ”owierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 900 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 22. Tereny oznaczone symbolami: B-2UT,  

B-3UT, B-4UT, B-6UT, B-7UT, B-8UT, B-11UT,  

B-12UT, B-13UT, B-14UT. 

1. Przeznaczenie terenu:  

1) ”odstawowe: usJugi turystyki; 
2) uzu”eJniające: usJugi: administracji, zdrowia, 

gastronomii i kultury, handlu. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: 

a) lokalizacja zabudowy zgodnie z § 5, 
b) usJugi towarzyszące, zajmujące nie więcej 

niw 30% ”owierzchni uwytkowej budynku; 
2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 15 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 4, 
c) wysoko`ć wydzielonej zabudowy gos”odar-

czej i garawowej nie większa niw 4 m; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

nie mniejszych niw 25o, 

b) ”okrycie dachu dla dachów dwu- lub wielo-

spadowych ｦ dachówka ceramiczna, cementowa 

lub materiaJ dachówko”odobny koloru czerwone-

go, 

c) do”uszcza się dachy ”Jaskie; 
4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:  

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 0,8; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 40%Ł 
3. Zasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska:  
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: dla obiektów i terenów obowiązuje dosto-

sowanie ich dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnychŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 
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wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9. 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: ”owierzchnia wydzielanej dziaJki bu-

dowlanej nie mniejsza niw 500 m2. 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 23. Tereny oznaczone symbolami: A-1U,  

A-2U, B-1U. 

1. Przeznaczenie terenu: usJugiŁ 
2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) warunki zagospodarowania terenu: zakaz lo-

kalizacji obiektów handlowych o powierzchni 

s”rzedawy ”owywej 2000 m²; 
2) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 12 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 3; 
3) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

od 25o do 45o, 

b) ”okrycie dachu dla dachów dwu- lub wielo-

spadowych ｦ dachówka ceramiczna, cementowa 
lub materiaJ dachówko”odobny koloru czerwone-

go, 

c) do”uszczalne dachy ”Jaskie; 
4) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:  

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 

”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

5) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 1,0; 
6) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 30%Ł 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z prze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: dla obiektów i terenów obowiązuje dosto-

sowanie ich dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnych. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 24. Tereny oznaczone symbolami: A-1UA. 

1. Przeznaczenie terenu: usJugi administracjiŁ 
2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) wysoko`ć zabudowy i liczba kondygnacji: 
a) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 12 m, 
b) liczba kondygnacji nie większa niw 3; 

2) ksztaJt i ”okrycie dachu: 
a) dachy dwu- lub wielospadowe, o spadkach 

od 25o do 45o, 

b) pokrycie dachu ｦ dachówka ceramiczna, 
cementowa lub materiaJ dachówko”odobny koloru 
czerwonego; 

3) ogrodzenia, kolorystyka elewacji:  

a) zakaz grodzenia nieruchomo`ci elementami z: 
”refabrykatów betonowych, welbetu, materiaJów 
odpadowych z metali oraz polimerowych tworzyw 

sztucznych, 

b) zakaz stosowania na elewacji budynków ”a-

neli wykonanych z polimerowych tworzyw sztucz-

nych i metali; 

4) wskaunik intensywno`ci zabudowy: nie 

większy niw 1,0; 
5) powierzchnia biologicznie czynna: nie mniej-

sza niw 30%Ł 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: dla obiektów i terenów obowiązuje dosto-

sowanie ich dla ”otrzeb osób nie”eJnos”rawnychŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: nie okre`la sięŁ 
8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 
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10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 25Ł Tereny oznaczone symbolami: A-1US,  

A-2US, A-3US, A-4US, A-5US, B-1US, B-2US,  

B-3US. 

1. Przeznaczenie terenu: usJugi s”ortu i rekre-

acji. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturo-

wych; 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej-

sza niw 70%; 
3) ”owierzchnia zabudowy nie większa niw 

30%. 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5Ł 
4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: zgodnie z ustaleniami § 8. 

7. Sposoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: zgodnie z ustale-

niami § 11. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 26. Tereny oznaczone symbolami: B-1ZR,  

B-2ZR, B-3ZR, B-4ZR. 

1. Przeznaczenie terenu: zieleL rekreacyjna. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturo-

wych; 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej-

sza niw 70%Ł 
3. Zasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 5. 

4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) zgodnie z ustaleniami § 6; 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników przyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: zgodnie z ustaleniami § 8. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la się. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: nie okre`la się. 

 

§ 27. Tereny oznaczone symbolami: A-1ZL,  

A-2ZL, A-3ZL, A-4ZL, A-5ZL, A-6ZL, A-7ZL,  

A-8ZL, A-9ZL, A-10ZL, A-11ZL, A-12ZL, A-13ZL, 

A-14ZL, A-15ZL, B-1ZL, B-2ZL, B-3ZL, B-4ZL,  

B-5ZL, B-6ZL, B-7ZL, B-8ZL, B-9ZL, B-10ZL,  

B-11ZL, B-12ZL, B-13ZL. 

1. Przeznaczenie terenu: lasy. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturo-

wych; 

2) powierzchnia biologicznie czynna nie mniej-

sza niw 80%Ł 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: nie 

okre`la się. 

4. źasady ochrony `rodowiska:  
1) zgodnie z ustaleniami § 6. 

2) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodnie  

z ”rze”isami odrębnymiŁ 
5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la się. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la się. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: nie okre`la się. 
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§ 28. Tereny oznaczone symbolami: A-1WS,  

A-2WS, A-3WS, A-4WS, A-5WS, A-6WS, A-7WS, 

B-1WS, B-2WS, B-3WS. 

1. Przeznaczenie terenu: wody stojąceŁ 
2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: nie okre`la 
sięŁ 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zakaz 

lokalizacji reklam. 

4. źasady ochrony `rodowiska: ustala się 
ochronę linii brzegowejŁ 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: nie okre`la sięŁ 
8. Zasady i warunki podziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: nie okre`la sięŁ 
11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: nie okre`la sięŁ 
 

§ 29. Teren oznaczony symbolem: 1A-1ZW, 

1B-1ZW. 

1. Przeznaczenie terenu: zapora. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) do”uszcza się lokalizację obiektów związa-

nych z przeznaczeniem podstawowym; 

2) do”uszcza się lokalizację zabudowy zgodnie 
z ustaleniami § 6. 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zakaz 

lokalizacji reklam. 

4. źasady ochrony `rodowiska: zgodnie z usta-

leniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: nie okre`la 
sięŁ 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie: nie okre`la sięŁ 
8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: zakaz dokonywania ”odziaJówŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: nie okre`la sięŁ 
11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: nie okre`la się. 

 

§ 30. Tereny oznaczone symbolami: A-1E,  

A-2E, A-3E, A-4E, A-5E, A-6E, A-7E, A-8E, B-1E, 

B-2E, B-3E, B-4E, B-5E, B-6E. 

1. Przeznaczenie terenu: podstawowe: infra-

struktura techniczna ｦ stacja transformatorowa. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) nakazuje się uwytkowanie terenów zgodnie 

z ustaleniami zawartymi w ”rze”isach odrębnych; 
2) wysoko`ć zabudowy nie większa niw 6 m. 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: do-

”uszcza się lokalizację obiektów związanych  
z przeznaczeniem podstawowym. 

4. źasady ochrony `rodowiska:  
1) do”uszczalne ”oziomy haJasu - zgodne z obo-

wiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
2) zgodnie z ustaleniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7.  

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: zgodnie z ustaleniami § 8. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie  
z § 9Ł 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: ustala się dojazd 
od ulic publicznych. 

11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: nie okre`la sięŁ 
 

§ 31. Tereny oznaczone symbolami: 1B-1K, 

1B-2K. 

1. Przeznaczenie terenu: 

1) podstawowe: infrastruktura techniczna ｦ 

kanalizacja; 

2) uzu”eJniające: zieleL izolacyjnaŁ 
2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) wysoko`ć obiektu budowlanego nie mowe 
”rzekraczać 8 mŁ 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zakaz 

w”rowadzania zabudowy niezwiązanej z ”rzezna-

czeniem terenu. 

4. źasady ochrony `rodowiska: 
1) do”uszczalne ”oziomy haJasu muszą być 

zgodne z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 
2) zgodnie z ustaleniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 
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6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: zgodnie z ustaleniami § 8. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie: na terenach 

wystę”owania terenów lub obiektów ”odlegają-
cych ochronie, obowiązują ustalenia zgodnie z § 9Ł 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la się. 

12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 32. Tereny oznaczone symbolami: A-1KDS, 

A-2KDS, A-3KDS, A-4KDS, A-5KDS, B-1KDS,  

B-2KDS, B-3KDS, B-4KDS, B-5KDS, B-6KDS,  

B-7KDS, B-8KDS, B-9KDS. 

1. Przeznaczenie terenu: parking. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: zakaz lokali-

zacji obiektów kubaturowych. 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: nie 

okre`la sięŁ 
4. źasady ochrony `rodowiska: zgodnie z usta-

leniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków: zgodnie z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
nie okre`la sięŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: z ”rzylegJych dróg, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 33. Tereny oznaczone symbolami: A-1KDZ, 

B-1KDZ. 

1. Przeznaczenie terenu: droga klasy zbiorczej. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu; 

b) `ciewki rowerowe o minimalnej szeroko`ci  
2 m po obu stronach jezdni; 

c) chodnik o minimalnej szeroko`ci 1,5 m po 

kawdej ze stron ”asa drogowegoŁ 

3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 11. 

4. źasady ochrony `rodowiska: zgodnie z usta-

leniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków oraz ”omników ”rzyrody: zgodnie  

z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: zgodnie z ustaleniami § 11. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu oraz scalania nie-

ruchomo`ci: nie okre`la sięŁ 
9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: nie okre`la sięŁ 
11. Wskauniki parkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 34. Teren oznaczony symbolem: A-1KDL. 

1. Przeznaczenie terenu: droga klasy lokalnej. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu; 

2) chodnik o minimalnej szeroko`ci 1,5 m po 

kawdej ze stron jezdni; 
3) zakaz lokalizacji budynkówŁ 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 11. 

4. źasady ochrony `rodowiska: zgodnie z usta-

leniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków: zgodnie z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: zgodnie z ustaleniami § 11. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
nie okre`la sięŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: nie okre`la sięŁ 
11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 35. Tereny oznaczone symbolami: A-1KDD, 

A-2KDD, A-3KDD, A-4KDD, A-5KDD, A-6KDD,  

B-1KDD, B-2KDD, B-3KDD, B-4KDD. 

1. Przeznaczenie terenu: drogi klasy dojazdo-

wej. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 
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a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu, 

b) chodnik o minimalnej szeroko`ci 1,5 m po 

kawdej ze stron jezdni, 
c) zakaz lokalizacji budynkówŁ 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 11. 

4. źasady ochrony `rodowiska: zgodnie z usta-

leniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków: zgodnie z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: zgodnie z ustaleniami § 11. 

7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych: nie okre`la sięŁ 

8. Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
nie okre`la sięŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: nie okre`la sięŁ 
11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 36. Tereny oznaczone symbolami: A-1KDW, 

A-2KDW, A-3KDW. 

1. Przeznaczenie terenu: drogi wewnętrzneŁ 
2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu, 

b) zakaz lokalizacji budynkówŁ 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 11. 

4. źasady ochrony `rodowiska: zgodnie z usta-

leniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków: zgodnie z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych: nie okre`la sięŁ 

8. Zasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
nie okre`la sięŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: nie okre`la sięŁ 
11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 37. Tereny oznaczone symbolami: A-1KPJ, 

A-2KPJ, A-3KPJ, A-4KPJ, A-5KPJ, A-6KPJ,  

A-7KPJ, A-8KPJ, A-9KPJ, A-10KPJ, A-11KPJ,  

A-12KPJ, A-13KPJ, A-14KPJ, A-15KPJ, A-16KPJ, 

A-17KPJ, A-18KPJ, A-19KPJ, A-20KPJ, A-21KPJ, 

A-22KPJ, A-23KPJ, A-24KPJ, A-25KPJ, A-26KPJ, 

A-27KPJ, A-28KPJ, A-29KPJ, A-30KPJ, A-31KPJ, 

A-32KPJ, A-33KPJ, A-34KPJ, A-35KPJ, A-36KPJ, 

A-37KPJ, A-38KPJ, A-39KPJ, A-40KPJ, A-41KPJ, 

A-42KPJ, A-43KPJ, A-44KPJ, A-45KPJ, A-46KPJ, 

B-1KPJ, B-2KPJ, B-3KPJ, B-4KPJ, B-5KPJ,  

B-6KPJ, B-7KPJ, B-8KPJ, B-9KPJ, B-10KPJ,  

B-11KPJ, B-12KPJ, B-13KPJ, B-14KPJ, B-15KPJ, 

B-16KPJ, B-17KPJ, B-18KPJ, B-19KPJ, B-20KPJ, 

B-21KPJ, B-22KPJ, B-23KPJ, B-24KPJ, B-25KPJ, 

B-26KPJ, B-27KPJ, B-28KPJ, B-29KPJ, B-30KPJ, 

B-31KPJ, B-32KPJ, B-33KPJ, B-34KPJ, B-35KPJ, 

B-36KPJ, B-37KPJ, B-38KPJ, B-39KPJ, B-40KPJ, 

B-41KPJ, B-42KPJ. 

1. Przeznaczenie terenu: drogi pieszo ｦ jezdne 

klasy dojazdowej. 

2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu, 

b) zakaz lokalizacji budynkówŁ 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: zgod-

nie z ustaleniami § 11. 

4. źasady ochrony `rodowiska: zgodnie z usta-

leniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków: zgodnie z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 

obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
nie okre`la sięŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: nie okre`la sięŁ 
11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

§ 38. Tereny oznaczone symbolami: B-1KP,  

B-2KP. 

1. Przeznaczenie terenu: ciąg ”ieszyŁ 
2. Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabu-

dowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) szeroko`ć w liniach rozgraniczających zgod-

nie z rysunkiem planu, 

b) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowychŁ 
3. źasady i ochrona Jadu ”rzestrzennego: nie 

okre`la sięŁ 
4. źasady ochrony `rodowiska: zgodnie z usta-

leniami § 6. 

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego  

i zabytków: zgodnie z ustaleniami § 7. 

6. źasady ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicz-

nych: nie okre`la sięŁ 
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7. S”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie ustalonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych: nie okre`la sięŁ 

8. źasady i warunki ”odziaJu nieruchomo`ci: 
nie okre`la sięŁ 

9. Szczególne warunki zagos”odarowania tere-

nów oraz ograniczenia w uwytkowaniu: nie okre`la 
sięŁ 

10. ObsJuga komunikacyjna: nie okre`la sięŁ 
11. Wskauniki ”arkingowe: nie okre`la sięŁ 
12. ObsJuga w zakresie infrastruktury technicz-

nej: zgodnie z ustaleniami § 11. 

 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 39. Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójto-

wi Gminy Turawa. 

 

§ 40. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie  
30 dni od jej ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym 
Województwa O”olskiegoŁ  

Przewodniczący 

Rady Gminy 

Franciszek Mykietów 

 

 

źaJącznik nr 1 

do uchwaJy Nr XXVII/166/2009 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 
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źaJącznik nr 2 

do uchwaJy Nr XXVIIł166ł2009 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 

 

Rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Turawa, obejmującego obrzewa 
Jezior Turawskich 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 rŁ o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ  
z 2001 rŁ Nr 142, ”ozŁ 1591 z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 3 
ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca  

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (ŚzŁ UŁ z 2003 rŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ 
zm.), Rada Gminy w Turawie rozstrzyga o sposobie 

rozpatrzenia ”rzez Wójta Gminy uwag do ”rojektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go Gminy Turawa, obejmującego obrzewa Jezior 
Turawskich. 

 

§ 1. Po roz”atrzeniu zJowonych uwag do ”rojek-

tu ”lanu ustala się: 
1Ł Uwzględnić uwagi: 
1) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 25 marca 

2008 rŁ ”rzez Pana Śominika KuryJowicz; 
2) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 26 marca 

2008 r. przez Pana Jerzego Babiarskiego; 

3) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 31 marca 

2008 rŁ ”rzez Panią Krystynę Janas; 
4) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 3 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez Pana WiesJawa KozioJ; 
5) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 14 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez Pana Wojciecha SkowroLskiego; 
6) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 18 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez Panią Krystynę Janas; 
7) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 20 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez Panią Teresę Wiatr; 
8) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 22 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez Panią Beatę Lihs; 
9) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 28 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez PaLstwo Irenę i Ryszarda Laskow-

skich; 

10) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 28 kwiet-

nia 2008 rŁ ”rzez PaLstwo Śanutę i Ireneusza 
Chmiel; 

11) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 28 kwiet-

nia 2008 rŁ ”rzez Firmę UNITRADE Bogdan Szy-

dJowskiŁ 
 

2Ł Uwzględnić czę`ciowo uwagi: 
1) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 17 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez PaLstwo źofię i Piotra Kozica; 

2) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 22 kwietnia 

2008 r. przez Pana Alfreda Czarnik; 

3) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 23 kwietnia 

2008 r. przez Pana Jerzego Babiarskiego; 

4) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 25 kwietnia 

2008 r. przez Pana Huberta Pielok; 

5) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 28 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez Panią MaJgorzatę Koziarz; 
6) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 28 kwietnia 

2008 r. przez SMITT Polska Sp. z o.o.; 

7) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 29 kwietnia 

2008 rŁ ”rzez PaLstwo Barbarę i Ryszarda SoJo-

wiówŁ 
 

3Ł Nie uwzględnić uwag: 
1) uwagę wniesioną ”ismem z dnia 17 marca 

2008 rŁ ”rzez Firma UNITRAŚś Bogdan SzydJowskiŁ 
 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXVIIł166ł2009 

Rady Gminy Turawa 

z dnia 5 czerwca 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o s”osobie realizacji, zapisanych 

w ”lanie inwestycji infrastruktury technicznej, które 
nalewą do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich 

finansowania 

 

Na podstawie 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), 

art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jŁtŁ ŚzŁ UŁ z 2001 rŁ  
Nr 142, ”ozŁ 1591 wraz z ”óunŁ zmŁ) i artŁ 111  
ust. 2 pkt 1 ustawy z 26 listopada 1998 r. o finan-

sach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, 

Nr 45, poz. 131 i Nr 65, poz. 594), Rada Gminy  

w Turawie rozstrzyga: 

 

1. Na obszarze objętym miejscowym planem 

zagospodarowania przestrzennego Gminy Turawa, 

obejmujący obrzewa Jezior Turawskich ”rzewiduje 
się nastę”ujące inwestycje z zakresu infrastruktury 

technicznej, komunikacji i inwynierii, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy: 

a) przebudowa i ”oszerzenie ulic istniejących, 
b) realizacja projektowanych ulic, 

c) realizacja sieci wodociągowej, kanalizacji sa-

nitarnej i deszczowej oraz o`wietleniaŁ 
 

2. Inwestycje wymienione w ust. 1 finansowa-

ne będą z `rodków wJasnych gminy, oraz z uródeJ 
zewnętrznych w tym: z wykorzystaniem `rodków 
unijnych, ”rzy ws”óJudziale `rodków ”rywatnych, 
`rodków ”ochodzących z kredytów bankowych,  
z dotacji paLstwowychŁ 

 

3. Nie okre`la się harmonogramu realizacji wy-

mienionych inwestycji. 
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