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UCHWADA NR XI/86/2011

 RADY GMINY MIRCZE

 z dnia 10 listopada 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mircze

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 
1591 z pópn. zm.) oraz art. 14 ust. 8, art. 15 ust. 
2 i 3, 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 pópn. zm.), 
UchwaE: Nr XL/282/2010, Nr XL/283/2010, Nr 
XL/285/2010 Rady Gminy Mircze z dnia 23 kwiet-
nia 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia zmian miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Mircze, Rada Gminy Mircze, 
uchwala co następuje: 

DZIAD I
USTALENIA FORMALNO ｠ PRAWNE

RozdziaE 1
USTALENIA PODSTAWOWE

§1. 1. Zmiany miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego opracowane są zgodnie ze 
,,Studium uwarunkowaG i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego gminy Mirczeｦ, uchwalonego 
UchwaEą Nr XX/107/2000 Rady Gminy w Mirczu z 
dnia 25 lutego 2000 r. oraz ze ,,Zmianami studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mirczeｦ, uchwalonych UchwaEą 
Nr XLV/320/2010 Rady Gminy Mircze z dnia 28 
wrze[nia 2010 r.

2. Uchwala się zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Mircze.

3. Zmiany planu obejmują tereny okre[lone 
UchwaEami

a) Nr XL/282/2010 Rady Gminy Mircze z dnia 23 
kwietnia 2010 r. dotyczącego terenu zabudowy 
mieszkaniowej wielorodzinnej z usEugami nieuciąr-
liwymi, poEorony w m. Mircze obejmującego teren 
dziaEki o Nr 402 i 401,

b) Nr XL/283/2010 Rady Gminy Mircze z dnia 23 
kwietnia 2010 r. dotyczącego terenu zabudowy 
produkcyjnej, usEugowej oraz mieszkalnictwa, poEo-
rony w m. Modryniec obejmującego tereny dziaEek 
o Nr: 236/1, 237 i 238.

c) Nr XL/285/2010 Rady Gminy Mircze z dnia 23 
kwietnia 2010 r. dotyczącego terenu zabudowy 
usEugowej /administracji i usEug innych nieuciąrli-
wych,

4. Zmiany plan stanowią:
1) ustalenia zmian planu będące tre[cią niniejszej 

uchwaEy oraz zaEącznik:
a) rysunki zmian planu w skali 1:1000 obejmujące 

tereny objęte opracowaniem ｠ zaEączniki graficzne 
Nr 1, Nr 2 i Nr 3;

b) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu zmian miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Mircze stanowiący 
zaEącznik nr 4 do uchwaEy,

c) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji inwestycji 
z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do 
zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich finanso-
wania, stanowiące zaEącznik nr 5 do uchwaEy.

RozdziaE 2
ZAKRES USTALEF ZMIAN PLANU

§2. 1. Zakres ustaleG zmian planu obejmuje m.in.:
1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczają-

ce tereny o innych sposobach zagospodarowania,
2) podstawowe elementy planu,
3) zasady ksztaEtowania zabudowy,
4) obszary objęte zmianami planu miejscowego, o 

którym mowa w §1 ust. 2, oznacza się graficznie na 
rysunku zmian planu symbolem ,,granica opracowa-
niaｦ, zgodnie z rysunkiem zmian planu na sekcjach 
map zasadniczych w skali 1:1000 stanowiących za-
Eącznik Nr 1, Nr 2 i Nr 3 do uchwaEy,

5) rysunki studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego, stwierdzający 
zgodno[ć ustaleG planu ze ,,Studium uwarunkowaG 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Mirczeｦ oraz ze ,,Zmianami studium uwarunko-
waG i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy Mirczeｦ .

2. Zakres ustaleG zmian planu nie obejmuje:
1) okre[lenia granic i sposobów zagospodarowa-

nia terenów lub obiektów podlegających ochronie, 
ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w 
tym terenów górniczych, a takre nararonych na nie-
bezpieczeGstwo powodzi oraz zagroronych osuwa-
niem się mas ziemnych,

2) okre[lenia obszarów wymagających przeksztaE-
ceG i rekultywacji,

3) okre[lenia terenów pod budowę obiektów han-
dlowych o powierzchni sprzedary ponad 2000 m2,

4) okre[lenia terenów rekreacyjno ｠ wypoczyn-
kowych oraz terenów sEurących organizacji imprez 
masowych,

5) okre[lenia granicy pomników zagEady oraz stref 
ochronnych,
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§3. 1. Przedmiotem ustaleG zmian planu są:
1) przeznaczenie (funkcja) terenu, zasady jego za-

gospodarowania oraz linie rozgraniczające;
2) linie rozgraniczające dróg publicznych;
3) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaEto-

wania zabudowy oraz urządzenia terenów, w tym 
linie zabudowy;

2. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmian planu 
są obowiązującymi ustaleniami zmian planu:

1) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-
czeniu oraz o rórnych zasadach zagospodarowania, 
[ci[le okre[lone;

2) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;
3) granica opracowania;

§4. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy jest mowa o:

1) dotychczasowym planie ｠ nalery przez to ro-
zumieć ustalenia i oznaczenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mircze 
uchwalonego UchwaEą Nr XIV/90/03 Rady Gminy 
Mircze z dnia 31 papdziernika 2003 r.;

2) uchwale ｠ nalery przez to rozumieć niniejszą 
uchwaEę Rady Gminy Mircze, o ile w tre[ci przepisu 
nie wynika inaczej;

3) zmiany planu ｠ nalery przez to rozumieć usta-
lenia zmian planu, o którym mowa w §1 ust. 2 
uchwaEy, o ile w tre[ci przepisu nie wynika inaczej;

4) studium ｠ nalery przez to rozumieć zgodno[ć z 
ustaleniami ze ,,Studium uwarunkowaG i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego gminy Mirczeｦ 
oraz ze ,,Zmianami studium uwarunkowaG i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego gminy Mir-
czeｦ

5) rysunku zmian planu ｠ nalery przez to rozumieć 
rysunek zmian planu w skali 1:1 000 stanowiący 
zaEącznik do niniejszej uchwaEy,

6) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to ro-
zumieć obowiązujące w dniu podjęcia uchwaEy prze-
pisy prawne (ustawy i rozporządzenia), regulujące 
zasady dziaEaG inwestycyjnych na danym terenie;

7) przeznaczeniu podstawowym ｠ nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno przewa-
rać na danym obszarze wyznaczonym liniami roz-
graniczającymi;

8) przeznaczeniu uzupeEniającym lub dopuszczal-
nym - nalery przez to rozumieć przeznaczenie inne 
nir podstawowe, które uzupeEnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe, ale nie jest sprzeczne 
z funkcją obszaru;

9) terenie - nalery przez to rozumieć obszar o 
okre[lonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, 
wyznaczony na rysunku planu liniami rozgranicza-
jącymi, posiadający symbol (skEadający się z cyfr i 
liter) i przypisane do niego ustalenia;

10) dziaEce ｠ nalery przez to rozumieć nierucho-
mo[ć lub jej czę[ć przeznaczoną pod zagospodaro-
wanie;

11) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zja-

wisko lub stan dokuczliwy dla otoczenia lub utrud-
niający rycie, a polegający na emitowaniu haEasu, 
drgaG, zanieczyszczeG, nieprzyjemnych zapachów 
i podobnych, z wyEączeniem budowli infrastruktu-
ry tlelekomunikacyjnej i innych oraz pozostaEego 
uzbrojenia terenu.

12) zieleni urządzonej ｠ nalery przez to rozumieć 
zrórnicowaną gatunkowo zieleG wysoką i niską w 
obrębie poszczególnych terenów oraz zieleG oddzie-
lającą (takre optycznie) tereny i obiekty o rórnych 
funkcjach;

13) drodze publicznej ｠ nalery przez to rozumieć 
drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach pu-
blicznych do jednej z kategorii dróg (wojewódzkiej, 
powiatowej, gminnej) wydzieloną liniami rozgrani-
czającymi,

14) przepisach szczególnych ｠ nalery przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi,

15) linii rozgraniczającej ｠ nalery przez to rozu-
mieć linię wyznaczającą podziaEy terenu opracowa-
nia na dziaEki o rórnym przeznaczeniu;

16) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudo-
wy ｠ nalery przez to rozumieć odsunięcie linii za-
budowy od obrzera jezdni - drogi istniejącej lub 
projektowanej, co najmniej na odlegEo[ć okre[loną 
w uchwale ｠ dotyczy budynków staEych, z wyEą-
czeniem budowli infrastruktury telekomunikacyjnej i 
innych oraz pozostaEego uzbrojenia terenu;

17) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to ro-
zumieć wysoko[ć mierzoną od najnirszego punktu 
pierwotnego poziomu terenu do najwyrszego punk-
tu kalenicy dachu lub zwieGczenie [ciany attykowej;

18) powierzchni biologicznie czynnej - nalery 
przez to rozumieć nieutwardzoną i nie zabudowaną 
powierzchnię gruntową pokrytą ro[linno[cią

19) dachu stromym ｠ nalery przez to rozumieć 
formę dachu budynku, w którym poszczególne po-
Eacie pochylone są (w stosunku do poziomu), pod 
katem co najmniej 20°,

20) wskapnik intensywno[ci zabudowy terenu - 
nalery przez to rozumieć warto[ć stosunku sumy 
powierzchni ogólnej wszystkich kondygnacji nad-
ziemnych obiektów kubaturowych zlokalizowanych 
na terenie do powierzchni terenu (netto), na którym 
są usytuowane budynki

21) symbolu terenu - nalery przez to rozumieć 
oznaczenie poszczególnych terenów wydzielonych 
liniami rozgraniczającymi, skEadające się z cyfr i du-
rych liter, zgodnie z oznaczeniami na rysunku zmia-
ny planu;

22) zaleca się... - nalery przez to rozumieć su-
gestię zastosowania się do ustaleG niewiąrących, 
wprowadzonych ze względów funkcjonalnych, es-
tetycznych, ochronnych itp.

RozdziaE 3
USTALENIA OGÓLNE

§5. 1. W zmianach planu uwzględnia się zasa-
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dy zgodno[ci zmian planu z ustaleniami ,,Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mirczeｦ oraz ,,Zmiany studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Mirczeｦ.

2. Na obszarach objętych ustaleniami zmian planu 
wyznacza się tereny o okre[lonym przeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wyodrębnione na ry-
sunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczone 
symbolami:

Tereny zainwestowania
MW/U ｠ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z 

usEugami nieuciąrliwymi,
U/MN ｠ teren zabudowy usEugowej /usEugi rze-

miosEa, handlu i inne/ oraz mieszkalnictwa
MN/U ｠ teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej z usEugami /usEugi rzemiosEa, handlu i inne
U/A/MN ｠ teren usEug /handel, administracja i 

usEugi inne neuciąrliwe/ oraz mieszklanictwa,
Komunikacja drogowa ｠ drogi publiczne:
KD ｠ W (G) ｠ droga wojewódzka Nr 844
KD ｠ P (L) ｠ droga powiatowa Nr 3429 L
KD ｠ G (D) ｠ drogi gminne
Infrastruktura techniczna
E ｠ elektroenergetyka
W ｠ sieć wodociągowa
T ｠ telekomunikacja
K ｠ kanalizacja 
Tereny otwarte: 
WS ｠ wody otwarte,

RozdziaE 4
ZASADY OCHRONY ZRODOWISKA

§6. OddziaEywanie na [rodowisko, projektowa-
nych na danym terenie przedsięwzięć, związane z 
emisją: energii, promieniowania elektromagnetycz-
nego, haEasu, zanieczyszczeG oraz odorów nie more 
ograniczać urytkowania terenów sąsiednich, zgod-
nie z ustalonym dla nich przeznaczeniem i przyjętym 
w planie sposobem zagospodarowania.

§7. Teren zmian planu znajduje się w obrębie stre-
fy ochronnej GEównego Zbiornika Wód Podziemnych 
Nr 407 na zasadach okre[lonych w ,,Dokumentacji 
okre[lającej warunki hydrogeologicznej dla ustano-
wienia stref ochronnych GZWP Nr 407 (CheEm - Za-
mo[ćｦ.)ｦ. Proponowany system ochrony wód pod-
ziemnych wprowadza następujące zasady:

1) zakaz:
a) lokalizacji inwestycji uciąrliwych dla [rodowi-

ska ze względu na wytwarzane [cieki i odpady oraz 
emitowane pyEy i gazy,

b) lokalizowania skEadowisk odpadów i wylewisk, 
a takre stacji dystrybucji paliw nie zabezpieczonych 
przed przenikaniem do podEora substancji szkodli-
wych,

2) nakaz:
a) eliminacji ognisk zanieczyszczeG,

§8. 1. W zakresie ochrony przed haEasem:
1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej z usEugami MN/U dopuszcza się jedynie 
realizację przeznaczenia i zagospodarowania, który 
more powodować poziom haEasu nie przekraczający 
od dopuszczalnych poziomów haEasu, okre[lonych 
w przepisach odrębnych dla terenów z zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną;

2) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielo-
rodzinnej z usEugami MW/U dopuszcza się jedynie 
realizację przeznaczenia i zagospodarowania, który 
more powodować poziom haEasu nie przekraczający 
od dopuszczalnych poziomów haEasu, okre[lonych 
w przepisach odrębnych dla dla terenów z zabudo-
wą mieszkaniową wielorodzinną;

3) na terenach usEug z towarzyszącą zabudową 
mieszkaniową jednorodzinną U/MN oraz U/A/MN 
dopuszcza się jedynie realizację przeznaczenia i za-
gospodarowania, który more powodować poziom 
haEasu nie przekraczający od dopuszczalnych pozio-
mów haEasu, okre[lonych w przepisach odrębnych 
dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z usEugami /rzemie[lniczymi;

2. W zakresie ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych

1) dopuszcza się przedsięwzięcia nie powodujące 
zanieczyszczenia wód podziemnych oraz nie wyma-
gające urządzeG wodochEonnych, których zapotrze-
bowanie na wodę mogEoby naruszać równowagę 
lokalnych zasobów wodnych;

2) dopuszcza wprowadzanie [cieków w postaci 
wód opadowych i roztopowych do wód i ziemi przy 
zachowaniu dopuszczalnych warto[ci wskapników 
zanieczyszczeG;

3) przy projektowaniu i wykonywaniu dróg nalery 
ograniczyć morliwo[ć zmiany i zakEócenia w sto-
sunkach wodnych w strefie wpEywu wody;

4) w przypadku jereli prognozowane poziomy za-
nieczyszczeG wód i gleb przekraczają warto[ci do-
puszczalne /okre[lone w przepisach szczególnych/, 
nalery przewidzieć zastosowanie odpowiednich 
[rodków i urządzeG ｠ separatory, oczyszczalniki i 
oczyszczanie wód oraz pasy zieleni izolacyjnej;

5) nakaz uszczelniania parkingów i placów ma-
newrowych oraz podczyszczania wód opadowych z 
powierzchni utwardzonych przed odprowadzeniem 
do ziemi lub wód powierzchniowych;

6) wody opadowe i roztopowe ujęte w szczelne, 
otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne po-
chodzące z zanieczyszczonych powierzchni dróg /
krajowych, powiatowych/ i parkingów w ilo[ci 
przekraczających warto[ci podane w przepisach 
odrębnych, mogą być odprowadzane do gruntu lub 
wód po uprzednim ich przepEywnie przez urządzenia 
oczyszczające;

7) wody opadowe i roztopowe pochodzące z in-
nych powierzchni, mogą być wprowadzane do wód 
lub ziemi bez oczyszczania;

8) prace ziemne związane z budową obiektów 
oraz instalacji uzbrojenia podziemnego muszą być 
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zaprojektowane i wykonane prawidEowo, zgodnie z 
PN oraz przepisami branrowymi, z dostosowaniem 
do udokumentowanych warunków gruntowych t.j. 
przed projektowaniem obiektów nalery opracować 
dokumentację geotechniczną lub geologiczno ｠ in-
rynierską.

3. W zakresie ochrony powietrza ustala się:
1) stosowanie nawierzchni o niskim wspóEczynni-

ku [cieralno[ci - pylenia;
2) stosowanie trwaEych elewacji nie podlegają-

cych wietrzeniu tynków;
3) dopuszczenie termomodernizacji budynków w 

caEym obszarze planu;
4) stęrenie substancji zanieczyszczających emito-

wanych przez ruch drogowy nie powinny przekra-
czać warto[ci dopuszczalnych, okre[lonych w prze-
pisach odrębnych;

5) w przypadku przekroczenia norm zanieczysz-
czeG nalery stosować pasy zieleni izolacyjnej.

4. W zakresie ochrony przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym:

1) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszka-
niowej /jednorodzinnej, wielorodzinnej/ i usEugowej 
w strefie potencjalnego oddziaEywania promienio-
wania elektro-magnetycznego od napowietrznych 
linii [redniego napięcia 15 kV tj. w pasach terenu 
o szeroko[ci 15,0 m mierzonych od osi po 7,5 m 
zgodnie z wyznaczonymi na rysunku planu liniami 
zabudowy oraz napowietrznych linii niskiego napię-
cia 0,4 kV tj. w pasach terenu o szeroko[ci 10,0 m 
mierzonych od osi po 5,0 m zgodnie z wyznaczony-
mi na rysunku planu liniami zabudowy;

2) powyrszy zakaz nic obowiązuje w przypadku 
skablowania linii [redniego napięcia;

3) dopuszcza się odstąpienie od ustaleG zawar-
tych w pkt 1 niniejszego ust, na terenach, gdzie zo-
staną wykonane pomiary pola elektromagnetyczne-
go wykazujące, re strefa, w której przekroczone są 
dopuszczalne wielko[ci pola elektromagnetycznego, 
ma mniejszy zasięg.

§9. Zmiany planu nie obejmują występowania zEór 
surowców naturalnych, nie posiada zagroreG powo-
dziowych oraz ruchów mas ziemnych.

RozdziaE 5
ZASADY OCHRONY WARTOZCI KULTURO-

WYCH

§10. Planowana zabudowa powinna dla terenu 
oznaczonego symbolem U/A/MN, nawiązywać cha-
rakterem do historycznych obiektów, ze względu ir 
jest to teren po dawnym zespole paEacowo ｠ parko-
wym z zachowanymi elementami zaEorenia. Ponad-
to w przedmiotowym obszarze występuje stanowi-
sko archeologiczne ujęte w wojewódzkiej ewidencji 
zabytków. W związku z powyrszym wszelkie ro-
boty ziemne związane z realizacją inwestycji i za-
gospodarowaniem terenu w obszarze stanowiska 
archeologicznego nalery wykonywać pod staEym 

nadzorem archeologicznym sprawowanym przez 
uprawnionego archeologa. Na wykonanie nadzoru 
nalery uzyskać pozwolenie konserwatorskie.

DZIAD II
USTALENIA SZCZEGÓDOWE

RozdziaE 6
ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 

WEDDUG RODZAJÓW FUNKCJI

§11. Ustalenia szczegóEowe dotyczące funkcji te-
renów oznaczonych na rysunkach zmian planu sym-
bolami liczbowymi i literowymi oraz liniami rozgra-
niczającymi:

1. Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 
z usEugami nieuciąrliwymi, zaEącznik graficzny Nr 1 
- dziaEki Nr 401 i 402.

1) MW/U ｠ zabudowa mieszkaniowa wielorodzin-
na z usEugami nieuciąrliwymi,

a) ustala się:
- przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-

kaniowa wielorodzinna,
- przeznaczenie uzupeEniające ｠ usEugi komercyjne 

nieuciąrliwe ｠ stanowiące do 40 % podstawowej 
funkcji terenu,

- do zabudowy przeznacza się do 60% dziaEki, 
obowiązek zachowania co najmniej 15% pow. dziaE-
ki jako powierzchni biologicznie czynnej,

- wskapnik intensywno[ci zabudowy 0,8 ｠ 2,2,
- realizację obiektów przewidzieć nalery w zabu-

dowie wolnostojącej w formie samodzielnej bryEy 
bądp jako zespoEy obiektów,

- wysoko[ć caEkowita zabudowy (od poziomu te-
renu do najwyrszej kalenicy dachu) do IV kondygna-
cji tj. do 15,0 m z morliwo[cią przeznaczenia ostat-
niej (czwartej) kondygnacji na poddasze urytkowe;

- morliwo[ć zastosowania dachów stromych wie-
lospadowych o kątach nachylenia poEaci dacho-
wych do ｠ 45°;

- obowiązek wykonania w obrębie dziaEki niezbęd-
nej ilo[ci miejsc parkingowych tj. w ilo[ci min.1 
miejsce postojowe na jedno mieszkanie,

- morliwo[ć lokalizowania obiektów towarzyszą-
cych, w tym na granicach dziaEek, do wysoko[ci 
caEkowitej (od poziomu terenu do najwyrszej kaleni-
cy dachu) do II kondygnacji tj. do 9,0 m, z morliwo-
[cią przeznaczenia ostatniej (drugiej) kondygnacji na 
poddasze urytkowe;

- wymagana jest szczególna dbaEo[ć o formę ar-
chitektoniczną obiektów /kolorystyka obiektów, de-
tale architektoniczne, itp./ oraz estetykę zagospoda-
rowania otoczenia /wprowadzenie zieleni wysokiej i 
niskiej wielosezonowej, miejsc wypoczynku, placów 
gier i zabaw w ilo[ci 1 plac zabaw dla dzieci i 1 dla 
mEodziery powyrej 2500 m2 powierzchni caEkowitej 
mieszkaG, [cierek spacerowych itp./;

- stworzyć w miarę morliwo[ci warunki uwzględ-
niające potrzeby osób niepeEnosprawnych;

- obowiązek wykonania w obrębie dziaEki niezbęd-
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nej ilo[ci miejsc parkingowych tj. min. 1 miejsce 
parkingowe na 1 mieszkanie oraz min. 5 miejsc par-
kingowych na 30 zatrudnionych/;

- zapewnienie nowoprojektowanym obiektom peE-
nego uzbrojenia;

- poEączenie z komunikacją koEową zewnętrzną z 
drogami wojewódzką Nr 844 ｠ 01 KD ｠ W (G ) oraz 
powiatową Nr 3429 L ｠ 02 KD ｠ P (G),

2. Teren zabudowy usEugowej /usEugi rzemiosEa, 
handlu i inne/ oraz mieszkalnictwa, zaEącznik gra-
ficzny Nr 2 ｠ dziaEki Nr 236/1, czę[ć terenu dziaEek 
Nr 238 i 237.

1) U/MN ｠ zabudowa usEugowa /rzemiosEa, handlu 
i inne/ oraz mieszkalnictwo.

a) ustala się:
- przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa usEu-

gowa /rzemiosEa/ oraz administracyjno ｠ socjalne /
zakEad obróbki i przetwórstwa drzewnego/;

- przeznaczenie uzupeEniające ｠ obiekty i urządze-
nia sEurące realizacji przedsięwzięć komercyjnych;

- przeznaczenie dopuszczalne ｠ funkcja mieszkal-
na zlokalizowana w budynkach usEug komercyjnych;

- do zabudowy przeznacza się do 60% powierzch-
ni terenu dziaEki inwestycyjnej;

- pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej 
na minimum 25% powierzchni terenu dziaEki inwe-
stycyjnej;

- wskapnik intensywno[ci zabudowy 0,1 ｠ 0,3;
- realizację obiektów przewidzieć nalery w zabu-

dowie wolnostojącej w formie samodzielnej bryEy 
bądp jako zespoEy obiektów;

- uciąrliwo[ć wszystkich obiektów i urządzeG 
związanych z dziaEalno[cią usEugową nie more wy-
kraczać poza granice dziaEki, na której jest prowa-
dzona /nie dotyczy urządzeG i obiektów infrastruk-
tury telekomunikacyjnej/;

- obowiązek wykonania w obrębie dziaEki nie-
zbędnej ilo[ci miejsc parkingowych, w ilo[ci min. 
1 miejsca postojowego na kardego zatrudnionego 
pracownika oraz lokalizacja placów skEadowych i 
manewrowych;

- morliwo[ć zachowania stanu istniejącego, zmia-
na sposobu urytkowania caEo[ci lub czę[ci istnieją-
cych obiektów z morliwo[cią ich remontu, moderni-
zacji, nadbudowy oraz rozbudowy;

- wymagane wprowadzenie zieleni izolacyjnej (w 
formie ekranów) wysokiej i niskiej wielosezonowej;

- wewnątrz wyznaczonego terenu dopuszczalna 
realizacja peEnych ogrodzeG o wysoko[ci do 2,5m, 
speEniających rolę ekranów izolacyjnych;

- budynki mogą być realizowane jako jedno- lub 
wielofunkcyjne wolnostojące lub w zespoEach 
obiektów;

- wysoko[ć caEkowita zabudowy (od poziomu te-
renu do najwyrszej kalenicy dachu) do II kondygna-
cji tj. do 12,0m z morliwo[cią przeznaczenia ostat-
niej (drugiej) kondygnacji na poddasze urytkowe;

- zaleca się aby dachy nowych budynków wznosić 
jako jedno - dwuspadowe lub wielospadowe o kącie 
nachylenia poEaci do 45o w przypadkach uzasadnio-

nych wymogami technologicznymi dopuszcza się 
stosowanie innych rozwiązaG w tym dachów pEa-
skich do 30°;

- stworzyć w miarę morliwo[ci warunki uwzględ-
niające potrzeby osób niepeEnosprawnych;

- wymagana jest szczególna dbaEo[ć o formę ar-
chitektoniczną obiektów oraz estetykę zagospoda-
rowania otoczenia;

- morliwo[ć lokalizowania parterowych obiektów 
towarzyszących, w tym na granicach dziaEek, do 
wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu do naj-
wyrszej kalenicy dachu) do 6,0m, bez poddasza 
urytkowego;

- zapewnienie nowoprojektowanym obiektom peE-
nego uzbrojenia;

- poEączenie z komunikacją koEową zewnętrzną z 
drogami wojewódzką Nr 844 ｠ 01 KD ｠ W (G ) oraz 
gminną ｠ 03 KD ｠ G (D),

3. Teren zabudowy usEugowej /handel, admini-
stracja i usEugi inne nieuciąrliwe/ oraz mieszkalnic-
twa, zaEącznik graficzny Nr 3 - dziaEki Nr 1323/11 i 
1323/12;

1) U/A/MN - teren usEug /handel, administracja i 
usEugi inne nieuciąrliwe/ oraz mieszkalnictwo,

a) ustala się:
- przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa usEugo-

wa /administracja/;
- przeznaczenie uzupeEniające ｠ usEugi komercyjne 

lub publiczne nieuciąrliwe, o ile nie naruszy to pod-
stawowej funkcji obiektu i terenu;

- przeznaczenie dopuszczalne ｠ funkcja mieszkal-
na zlokalizowana w ostatniej kondygnacji lub pod-
daszu budynku;

- zachowanie stanu istniejącego, zmiana sposo-
bu urytkowania caEo[ci lub czę[ci istniejących po-
mieszczeG budynku z morliwo[cią ich remontu, mo-
dernizacji, nadbudowy oraz rozbudowy;

- do zabudowy przeznacza się do 80% dziaEki, 
obowiązek zachowania co najmniej 10% pow. dziaE-
ki jako powierzchni biologicznie czynnej;

- wskapnik intensywno[ci zabudowy 0,4 ｠ 0,8;
- wysoko[ć caEkowita zabudowy (od poziomu te-

renu do najwyrszej kalenicy dachu) do IV kondygna-
cji tj. do 15,0 m z morliwo[cią przeznaczenia ostat-
niej (czwartej) kondygnacji na poddasze urytkowe;

- morliwo[ć zastosowania dachów stromych wie-
lospadowych o kątach nachylenia poEaci dacho-
wych do ｠ 45°,

- kubatura budynku do 10 000 m3;
- stworzyć w miarę morliwo[ci warunki uwzględ-

niające potrzeby osób niepeEnosprawnych;
- wymagana jest szczególna dbaEo[ć o formę ar-

chitektoniczną obiektu /m.in. detali architektonicz-
nych, kolorystyki, itp./ oraz estetykę zagospodaro-
wania otoczenia;

- istniejące na terenie dziaEki obiekty towarzyszące 
z morliwo[cią rozbudowy, w tym na granicach dzia-
Eek, do wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu do 
najwyrszej kalenicy dachu) do II kondygnacji tj. do 
9,0 m z morliwo[cią przeznaczenia ostatniej (dru-
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giej) kondygnacji na poddasze urytkowe;
- kubatura budynków towarzyszących do 1200 

m3;
- obowiązek wykonania w obrębie dziaEki niezbęd-

nej ilo[ci miejsc parkingowych tj. min. 15 miejsc 
parkingowych na 100 zatrudnionych i min. 1 miej-
sce parkingowe na 1 mieszkanie/;

- zapewnienie nowoprojektowanym obiektom peE-
nego uzbrojenia;

- poEączenie z komunikacją koEową zewnętrzną z 
drogą gminną 04KD ｠ G (D),

4. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
oraz usEugowej /usEugi rzemiosEa, handlu i inne/, za-
Eącznik graficzny Nr 2 ｠ czę[ć terenów dziaEek nr 
238 i 237.

1) MN/U ｠ zabudowa mieszkaniowa jednorodzin-
na oraz usEugowa /rzemiosEa, handlu i inne/;

a) ustala się:
- przeznaczenie podstawowe ｠ zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna;
- przeznaczenie uzupeEniające ｠ zabudowa usEugo-

wa /rzemiosEa, handlu i inne/, stanowiące do 40% 
podstawowej funkcji terenu;

- przeznaczenie dopuszczalne - funkcje i urządze-
nia sEurące realizacji przedsięwzięć komercyjnych;

- do zabudowy przeznacza się do 30% powierzch-
ni terenu dziaEki inwestycyjnej;

- pozostawienie powierzchni biologicznie czynnej 
na minimum 60% powierzchni terenu dziaEki inwe-
stycyjnej;

- wskapnik intensywno[ci zabudowy 0,1 ｠ 0,2;
- realizację obiektów przewidzieć nalery w zabu-

dowie wolnostojącej w formie samodzielnej bryEy 
bądp jako zespoEy obiektów;

- zalecenie wprowadzenia zieleni urządzonej, przy-
najmniej od strony drogi;

- dopuszczalną zabudowę gospodarczo ｠ gara-
rową, bądp usEugową parterową przewiduje się na 
granicach dziaEek sąsiednich lub jako budynki wol-
nostojące;

- uciąrliwo[ć wszystkich obiektów i urządzeG 
związanych z dziaEalno[cią usEugową nie more wy-
kraczać poza granice dziaEki, na której jest prowa-
dzona /nie dotyczy urządzeG i obiektów infrastruk-
tury telekomunikacyjnej/;

- stworzyć w miarę morliwo[ci warunki uwzględ-
niające potrzeby osób niepeEnosprawnych;

- wymagana jest szczególna dbaEo[ć o formę ar-
chitektoniczną obiektów oraz estetykę zagospoda-
rowania otoczenia;

- dla zabudowy usEugowej, obowiązek wykonania 
w obrębie dziaEki niezbędnej ilo[ci miejsc parkingo-
wych, w ilo[ci min. 1 miejsca parkingowego na kar-
de 50 m2 powierzchni usEugowej;

b) warunki realizacji:
- budynek mieszkalny o wysoko[ci caEkowitej (od 

poziomu terenu do najwyrszej kalenicy dachu) do 
10,0 m tj. do II kondygnacji, z morliwo[cią pod-
piwniczenia, z dachem stromym ｠ dwu ｠ lub wie-
lospadowym o kącie nachylenia poEaci dachowych 

do 45°;
- kubatura budynków mieszkalnych do 2000 m3;
- morliwo[ć lokalizacji budynków mieszkalnych w 

zabudowie wolnostojącej bądp blipniaczej;
- morliwo[ć wprowadzenia funkcji urytkowej na 

poddaszu budynku;
- morliwo[ć wprowadzenia funkcji urytkowej w 

wydzielonej czę[ci budynku mieszkalnego;
- morliwo[ć budowy funkcji gararowo ｠ gospo-

darczej, usEugowej w formie samodzielnej bryEy par-
terowej o wysoko[ci caEkowitej (od poziomu terenu 
do najwyrszej kalenicy dachu) do 7,0 m, z dachem 
stromym ｠ dwu ｠ lub wielospadowym o kącie na-
chylenia poEaci dachowych do 45°, o architekturze 
dostosowanej do budynku podstawowego;

- kubatura budynków towarzyszących do 800 m3;
- indywidualna, estetyczna forma architektonicz-

na;
- zalecenie stosowania naturalnych i tradycyjnych 

dla obszarów wiejskich materiaEów drewno, kamieG, 
materiaEy ceramiczne lub inne posiadające atest;

- poEączenie z komunikacją koEową zewnętrzną z 
drogami wojewódzką Nr 844 ｠ 01 KD ｠ W (G ) oraz 
gminną｠ 03 KD ｠ G (D),

5. WS ｠ teren wód otwartych.
a) gEówna forma urytkowania ｠ staw, oczko wod-

ne;
b) kierunki zagospodarowania - bezwzględne za-

chowanie istniejącego systemu cieków wodnych, 
dąrenie do poprawy klasy czysto[ci wód;

c) okre[la się wymóg pozostawienia pasa koryta-
rza ekologicznego wolnego od zabudowy o szeroko-
[ci 10 m od granicy terenu WS;

d) w obrębie otoczenia obowiązuje zakaz:
- grodzenia i obowiązek pozostawienia wolnego 3 

m pasa terenu przy rowach melioracyjnych i ciekach 
wodnych celem zapewnienia dostępu do rowów i 
cieków wodnych oraz umorliwienia ich konserwacji;

- nakazuje się wprowadzenie obudowy biologicz-
nej cieków i rowów melioracyjnych chroniących je 
przed zanieczyszczeniem;

- dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 
infrastruktury technicznej - po uzgodnieniu i na wa-
runkach okre[lonych przez zarządców i operatorów 
istniejących sieci.

DZIAD III
INFRASTRUKTURA

RozdziaE 7
INFRASTRUKTURA KOMUNIKACYJNA

§12. UkEad dróg i ulic w granicach opracowania 
planu.

1. Ustalenia ogólne:
 Zgodnie z potrzebami nowej zabudowy, wprowa-

dza się nową siatkę dróg oraz rezerwuje pasy dróg 
zgodnie z zamierzeniami zarządców drogi, jak rów-
nier dla osiągnięcia odpowiedniej klasy technicznej:

 Ustala się docelowy przebieg:
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1) droga wojewódzka Nr 844 kl. technicznej G 
(gEówna) ｠ oznaczonej na rysunku planu symbolem 
01KD ｠ W (G) ｠ istniejąca;

2) droga powiatowa Nr 3429 L kl. techn. G (gEów-
na) oznaczonej na rysunku planu symbolem 02KD 
｠ W (G) ｠ istniejąca;

3) drogi gminne oznaczone na rysunku planu sym-
bolami:

a) 03KD ｠ G (D) kl. techn. D (dojazdowa) ｠ ist-
niejąca;

b) 04KD ｠ G (D) kl. techn. D (dojazdowa) ｠ ist-
niejąca,

2. Ustalenia szczegóEowe w zakresie dróg publicz-
nych:

1) Droga wojewódzka Nr 844 01KD ｠ W (G) ｠ kl. 
techn. G (gEówna), istniejąca:

a) ustalenia parametrów kl. drogi G
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 3,0 m;
- szeroko[ć jezdni ｠ 6,0 m;
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 18,0 ｠ 

24,0 m;
- chodniki obustronne,
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 15,0 ｠ 42,0 m ｠ 
dla budynków przeznaczonych na staEy pobyt ludzi 
/zgodnie z rysunkiem zmian planu/, dopuszcza się 
linię zabudowy w odlegEo[ci min. 7,0 m dla pozo-
staEych obiektów,

2) Droga powiatowa Nr 3429 L 02KD ｠ P (G) ｠ kl. 
techn. G (gEówna), istniejąca:

a) ustalenia parametrów kl. drogi
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 3,0 m;
- szeroko[ć jezdni ｠ 6,0 m;
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠17,0 - 

24,0 m;
- chodniki obustronne,
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 15,0 m,
3) Droga gminna 03KD ｠ G (D) ｠ kl. techn. D (do-

jazdowa, istniejąca /nieurządzona/:
a) ustalenia parametrów kl. drogi D
- szeroko[ć pasa ruchu ｠ 3,0 m;
- szeroko[ć jezdni ｠ 6,0 m;
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠18,0 m;
- chodniki obustronne,
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 8,0 m,
4) Droga gminna 04KD ｠ G (D) ｠ kl. techn. D (do-

jazdowa), istniejąca /nieurządzona/:
a) ustalenia parametrów kl. drogi D
- szeroko[ć jezdni ｠ min. 3,0 m;
- szeroko[ć w liniach rozgraniczających ｠ 6,0 - 

12,0 m,
b) ustala się minimalną odlegEo[ć linii zabudowy, 

mierzoną od krawędzi jezdni ｠ 10,0 m.

RozdziaE 8
INFRASTRUKTURA TECHNICZA

§13. Zaopatrzenie w wodę

1. Dla terenów objętych zmianami obszaru planu 
ustala się zaopatrzenia w wodę z gEównych magi-
strali wodociągowych.

2. Ustala się adaptacje, i zachowanie istniejących 
magistrali wodociągowych.

3. Dopuszcza się zmiany przebiegu tras przewo-
dów rozdzielczych o mniejszych [rednicach w przy-
padku kolizji z planowaną zabudową.

4. Ustala się peEne pokrycie zapotrzebowania na 
wodę.

5. Dopuszcza się wykonywanie ujęć podziem-
nych.

§14. Gospodarka [ciekowa
1. Dla caEego obszaru objętego zmianami planu 

ustala się odprowadzanie [cieków poprzez rozbudo-
wę istniejącej sieci WOD ｠ KAN dla terenów zabu-
dowy MW/U, U/A/MN oraz wEączenia lokalnych sie-
ci do kolektorów gEównych kanalizacji rozdzielczej, i 
odprowadzenie do oczyszczalni [cieków.

2. Ustala się peEną obsEugę w zakresie odprowa-
dzania [cieków sanitarnych i wód deszczowych.

3. Dla dróg oraz obiektów usEugowych z utwar-
dzonymi placami postojowymi lub manewrowymi, 
ustala się obowiązek lokalnych ukEadów odprowa-
dzenia [cieków deszczowych (zakoGczonych sepa-
ratorami zanieczyszczeG) przed odprowadzeniem 
wód powierzchniowych do gruntu, lub kanalizacji 
deszczowej.

4. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
dopuszcza się odprowadzanie wód deszczowych 
wprost do gruntu lub do wód powierzchniowych, 
dla usEug j,w, w pkt 3.

5. W okresie przej[ciowym do czasu powstania 
kanalizacji sanitarnej dopuszcza się stosowanie 
szczelnych zbiorników bezodpEywowych na nie-
czysto[ci ciekle, pod warunkiem speEnienia wymo-
gów zawartych w przepisach odrębnych; wyjątek 
od w/w zasady stanowią: tereny usEug i zabudowy 
wielorodzinnej.

§15. Elektroenergetyka
1. Nalery przewidzieć morliwo[ć remontu, mo-

dernizacji oraz rozbudowy w zalerno[ci od potrzeb 
istniejących sieci elektroenergetycznych oraz stacji 
transformatorowych, przewidzianych do dalszych 
eksploatacji. Lokalizacja obiektów w pobliru czyn-
nych linii elektro-energetycznych more odbywać się 
zgodnie z warunkami okre[lonymi w PN-E-05100-
1oraz PN ｠ 76/E-05125 tj. przy zachowaniu odpo-
wiednich odlegEo[ci.

 Strefa wolna od zabudowy wynosi odpowiedni:
1) dla linii napowietrznej15 kV ｠ pas 15,0 m (po 

7,5 m od osi linii);
2) dla linii napowietrznej nn 0,4kV - pas 10,0 m 

(po 5,0 m od osi linii);
3) dla linii kablowej SN 15 kV i nN 0,4 kV ｠ pas 

1,0 m (po 0,5 m od osi linii),
2. Rezerwuje się tereny oznaczone na rysunku pla-

nu symbolem E pod stacje transformatorowe lub ter 
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dopuszcza się budowę stacji transformatorowych 
SN/nN w miejscach nie wskazanych na rysunku pla-
nu oraz sieci zasilających ｠ zalernie od powstaEych 
potrzeb.

3. Z uwagi na występowanie na terenie opraco-
wania zmian planu, terenu wód otwartych pod li-
nią elektroenergetyczną nalery przystosować ją do 
nowych warunków pracy zgodnie z PN-E-05100-1 
poprzez wykonanie stosownego obostrzenia, uzie-
mienia, itp.

4. Morliwo[ć uzyskiwania energii elektrycznej 
dla potrzeb wEasnych z innych dostępnych stoso-
wanych pródeE: energia wiatru, energia sEoGca czy 
energia geotermalna. Indywidualne przydomowe 
elektrownie wiatrowe zapewnia energię elektrycz-
ną w pojedynczym gospodarstwie domowym czy 
w niewielkiej firmie. Przydomowa elektrownia wia-
trowa dla potrzeb indywidualnych winna mieć pa-
rametry: wysoko[ć caEkowita masztu od 1,5 m (na 
dachach) do 15-20 m nad poziomem gruntu, moc 
od 100 W do 50 kW.

§16. Zaopatrzenie w ciepEo.
1. Zachowuje się i utrzymuje obecny system 

ogrzewania oparty o lokalne kotEownie ogrzewające 
pojedyncze obiekty lub ich zespoEy, oraz indywidu-
alne urządzenia grzewcze w budynkach.

2. W nowych kotEowniach nalery stosować roz-
wiązania zapewniające niską emisję zanieczyszczeG, 
z zaleceniem wykorzystywania paliw niskoemisyj-
nych (gaz, olej opaEowy, węgiel wysokokaloryczny 
itp.).

3. Nalery dąryć do sukcesywnej przebudowy ist-
niejących kotEowni opalanych paliwami staEymi na 
opalane paliwami o niskiej emisji zanieczyszczeG.

§17. Gospodarka odpadami staEymi.
1. Dopuszcza się dotychczasowe zasady gospo-

darki komunalnymi, polegające na indywidualnym 
gromadzeniu odpadów i wyworeniu ich na wysy-
pisko.

2. W miarę morliwo[ci nalery wprowadzać zasto-
sowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
oraz wydzielenie odpadów niebezpiecznych ze stru-
mienia odpadów komunalnych.

3. Nalery dąryć do wyposarenia kardej posesji w 
urządzenia do zbierania i segregacji odpadów oraz 
powszechną obsEugę w zakresie wyworenia odpa-
dów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy. Ta-
kie zagospodarowanie odpadów byEoby zgodne ze 
sposobem wskazanym w ｧRegulaminie utrzymania 
czysto[ci i porządku na terenie gminy Mirczeｦ.

4. W miarę morliwo[ci nalery wprowadzać sto-
sowanie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
oraz wydzielenie odpadów uzyskanych z procesu 
technologicznego zakEadu ze strumienia odpadów 
komunalnych.

5. W przypadku powstawania odpadów uzyska-
nych z procesy technologicznego zakEadu postępo-
wanie z nimi winno odpowiadać szczegóEowym za-

sadom usuwania, wykorzystywania i ewentualnego 
unieszkodliwiania.

§18. Telekomunikacja.
1. Przy zmianie rzędnych wysoko[ciowych terenu 

przy istniejącej infrastrukturze teletechnicznej nale-
ry zachować co najmniej 0,7 m gEęboko[ci przy-
krycia liczonej od poziomu nawierzchni do górnej 
powierzchni istniejącej sieci teletechnicznej.

2. W przypadku wystąpienia kolizji istniejącej sie-
ci telekomunikacyjnej z miejscowym planem zago-
spodarowania inwestor wystąpi do zarządcy sieci 
o okre[lenie warunków technicznych przebudowy 
lub zabezpieczenia kolidujących urządzeG teletech-
nicznych.

3. Uwzględnić morliwo[ć lokalizacji i budowy no-
wych urządzeG i sieci telekomunikacyjnej wraz z re-
zerwacją terenu pod powyrsze media.

4. Morliwo[ć lokalizacji sieci telekomunikacyjnej 
zarówno w tradycyjnych jak i nowych technolo-
giach, w tym budowa, rozbudowa i modernizacja 
infrastruktury [wiatEowodowej.

5. Na terenie objętym opracowaniem zakEada się 
utrzymanie istniejącej infrastruktury telekomunika-
cyjnej /urządzeG i sieci/ oraz jej rozbudowę wraz z 
masztami i antenami dostępu.

6. Przebudowa istniejącej sieci telekomunikacyj-
nej, która koliduje z projektowanym zagospodaro-
waniem terenu i ukEadem komunikacyjnym, more 
być realizowana na warunkach okre[lonych prze 
operatora telekomunikacyjnego wedEug przepisów 
odrębnych.

DZIAD VI
USTALENIA KOFCOWE

§19. Ustala się stawkę procentową z tytuEu wzro-
stu warto[ci nieruchomo[ci, sEurącą naliczeniu 
opEaty jednorazowej na rzecz gminy w momencie 
sprzedary tej nieruchomo[ci:

1) 30 % ｠ dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową wielorodzinną z usEugami nie-
uciąrliwymi;

2) 30 % - dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę usEugową /usEug rzemiosEa, handlu i inne/ oraz 
mieszkalnictwo;

3) 30 % - dla terenów przeznaczonych pod usEu-
gi /handel, administracja i usEugi inne nie-uciąrliwe/ 
oraz mieszkalnictwo;

4) 10% ｠ dla terenów przeznaczonych pod zabu-
dowę mieszkaniową jednorodzinną z usEugami nie-
uciąrliwymi.

§20. Nie nastąpiEo rozstrzygnięcie o sposobie roz-
patrzenia uwag do projektu zmiany planu z powodu 
braku ich wniesienia.

§21. Na obszarze w zakresie objętym zmianą pla-
nu tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego gminy Mircze uchwalo-
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nego uchwaEą Nr XIV/90/03 Rady Gminy Mircze z 
dnia 31 papdziernika 2003 r.(Dz. Urz. Woj. Lubel-
skiego z dnia 16.12.2003 r. Nr199, poz. 3778)

§22. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy.

§23. 1. Miejscowy plan zagospodarowania, ob-
jęty niniejszą uchwaEą wchodzi w rycie po upEywie 
30 dni od dnia ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

2. UchwaEa podlega publikacji na tablicy ogEoszeG 
w siedzibie Urzędu Gminy.

 Przewodnicząca Rady Gminy
Marta MaEyszek
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ZaEącznik Nr 4 
do UchwaEy nr XI/86/2011

Rady Gminy Mircze 
z dnia 10 listopada 2011 roku

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do zmian miejscowego planu zagospodarowa-
nia przestrzennego gminy Mircze

   Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie  art. 
20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003 r, Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 

W wyznaczonym terminie skEadania uwag do pro-
jektu zmian planu nie wpEynęEy radne uwagi.
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ZaEącznik Nr 5 
do UchwaEy nr XI/86/2011

Rady Gminy Mircze 
z dnia 10 listopada 2011 roku

Rozstrzygnięcie
o sposobie realizacji inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 

gminy oraz zasad ich finansowania

Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 
2003, Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.).

Z wykonanej prognozy skutków finansowych 
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Mircze wynika, ob-
ciąrenie budretu gminy dotyczyć będzie realizacji 
infrastruktury technicznej.


