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UCHWADA NR V/32/11

 RADY GMINY ZAMOZĆ

 z dnia 9 marca 2011 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowo[ci PEoskie

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 5 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 20 ust. 
1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. 
Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz w związku z 
uchwaEą Nr XI/113/2007 Rady Gminy Zamo[ć z 
dnia 5 wrze[nia 2007r. w sprawie przystąpienia 
do opracowania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego w miejscowo[ci PEoskie, 
po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami Studium 
uwarunkowaG i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego gminy Zamo[ć uchwalonego uchwaEą Nr 
XXX/261/98 z dnia 16 czerwca 1998r. ze zmianami 
Rada Gminy Zamo[ć uchwala, co następuje: 

Przepisy ogólne 

§1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego w miejscowo[ci PEoskie, zwa-
ny w dalszej czę[ci uchwaEy ｧplanemｦ. 

2. Plan obejmuje czę[ć terenu miejscowo[ci PEo-
skie w granicach okre[lonych na rysunku planu. 

3. ZaEącznikami do niniejszej uchwaEy są:
1) zaEącznik nr 1 ｠ rysunek planu w skali 1:2000, 

będący integralną czę[cią niniejszej uchwaEy;
2) zaEącznik nr 2 ｠ rozstrzygnięcie o sposobie roz-

patrzenia uwag do projektu planu;
3) zaEącznik nr 3 ｠ rozstrzygnięcie o sposobie re-

alizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG 
wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania.

4. Ustalenia ogólne obowiązują na caEym terenie 
objętym planem, a ustalenia szczegóEowe obowią-
zują dla poszczególnych terenów.

§2. 1. Następujące okre[lenia stosowane w 
uchwale oznaczają:

1) linie rozgraniczające ｠ linie wyznaczające gra-
nice terenów o rórnym przeznaczeniu lub rórnych 
zasadach zagospodarowania i zabudowy,

2) przeznaczenie podstawowe ｠ czę[ć przezna-
czenia terenu, która powinna dominować w danym 
terenie lub obszarze w sposób okre[lony ustalenia-
mi planu,

3) przeznaczenie dopuszczalne ｠ rodzaj przezna-
czenia terenu inny nir podstawowy, który uzupeEnia 
lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe terenu w 
sposób okre[lony w ustaleniach planu,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy ｠ linia wyzna-

czona na rysunku planu, poza którą zakazuje się re-
alizacji wszelkich budynków lub czę[ci budynków 
z pominięciem nalerących do nich loggi, balkonów, 
wykuszy wysuniętych poza obrys budynków oraz 
elementów wej[ć do budynków (schody, podesty, 
pochylnie dla niepeEnosprawnych i zadaszenia),

5) usEugi ｠ samodzielne obiekty budowlane lub lo-
kale urytkowe w budynkach o innych funkcjach nir 
usEugowe i urządzenia sEurące dziaEalno[ci, której 
celem jest zaspokojenie potrzeb ludno[ci, a nie wy-
twarzanie bezpo[rednio metodami przemysEowymi 
dóbr materialnych;

6) przepisy odrębne ｠ aktualne w momencie wy-
konywania niniejszej uchwaEy przepisy prawne: 
ustawy, rozporządzenia oraz obowiązujące normy,

7) zachowanie ｠ utrzymanie istniejącej substancji 
budowlanej z morliwo[cią rozbudowy, przebudowy, 
zmiany sposobu urytkowania w caEo[ci lub czę[ci 
obiektu ｠ w sposób nie naruszający ustaleG planu;

8) dojazdy nie wydzielone ｠ istniejące i projekto-
wane wewnętrzne ulice dojazdowe lub ciągi pieszo-
jezdne, nie wydzielone liniami rozgraniczającymi na 
rysunku planu, zapewniające prawidEową obsEugę 
obiektów z zakresu przeznaczenia podstawowego i 
dopuszczalnego; przebieg tych dojazdów more być 
korygowany na etapie regulacji i podziaEu wEasno[ci;

2. PozostaEe okre[lenia uryte w uchwale nalery 
rozumieć zgodnie z ich definicjami zawartymi w 
przepisach odrębnych.

§3. 1. Następujące oznaczenia graficzne przedsta-
wione na rysunkach planu są obowiązującymi usta-
leniami planu:

1) granica obszaru objętego planem miejscowym,
2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania,
3) oznaczenia przeznaczenia terenów,
4) nieprzekraczalne linie zabudowy,
2. PozostaEe oznaczenia graficzne na rysunkach 

planu, nie wymienione w ust. 1 mają charakter in-
formacyjny.

§4. 1. W obszarze planu wyznacza się tereny wy-
dzielone liniami rozgraniczającymi i oznaczone sym-
bolami:

MN ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej;

MN,U ｠ tereny zabudowy mieszkaniowej i usEug;
RM ｠ tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych;
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U ｠ tereny zabudowy usEugowej;
U,P ｠ tereny zabudowy usEugowej i obiektów pro-

dukcyjnych, skEadów i magazynów;
ZP ｠ tereny zieleni urządzonej 
R ｠ tereny rolnicze; 
WS ｠ tereny wód powierzchniowych [ródlądo-

wych;
E ｠ tereny urządzeG elektroenergetycznych;
KS ｠ tereny obsEugi komunikacji;
KD-GP ｠ tereny dróg publicznych ｠ klasy gEównej 

ruchu przy[pieszonego,
KD-Z ｠ tereny dróg publicznych ｠ klasy zbiorczej;
KD-L ｠ tereny dróg publicznych ｠ klasy lokalnej; 
KD-D ｠ tereny dróg publicznych ｠ klasy dojazdo-

wej;
KDW ｠ tereny dróg wewnętrznych;
KDX ｠ ciągi pieszo-jezdne;
2. Oznaczenia literowe, przedstawione na rysun-

ku planu, okre[lają przeznaczenie podstawowe po-
szczególnych terenów. 

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na rysun-
ku planu, okre[lają numeru poszczególnych terenów 
o tym samym przeznaczeniu podstawowym.

4. Linie rozgraniczające tereny, o których mowa w 
ust. 1 są [ci[le okre[lone i mogą być korygowane 
wyEącznie w odniesieniu do terenów skrzyrowania 
dróg.

§5. Ustala się następujące zasady ochrony i 
ksztaEtowania [rodowiska przyrodniczego:

1) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących za-
wsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko oraz 
przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 
oddziaEywać na [rodowisko, dla których przepro-
wadzona procedura oceny oddziaEywania na [ro-
dowisko wykazaEa brak niekorzystnego wpEywu na 
przyrodę, zdrowie i rycie ludzi; zakaz ten nie doty-
czy lokalizacji inwestycji celu publicznego z zakresu 
Eączno[ci publicznej;

2) zakaz lokalizacji skEadowisk odpadów,
3) zakaz wprowadzania nieoczyszczonych [cie-

ków komunalnych do wód powierzchniowych i do 
gruntu oraz tworzenia i utrzymywania otwartych 
kanaEów i zbiorników z tymi [ciekami,

4) w obrębie GEównego Zbiornika Wód Podziem-
nych nr 407 ｧCheEm-Zamo[ćｦ (obszar planu) wpro-
wadza się zakaz wznoszenia obiektów budowla-
nych oraz wykonywania robót lub innych czynno[ci, 
które mogą spowodować trwaEe zanieczyszczenie 
gruntu lub wód,

5) w zakresie ochrony powierzchni ziemi ustala 
się zakaz zmiany rzepby terenu oraz ochrona zEora 
surowców mineralnych (less) na zasadach okre[lo-
nych w przepisach odrębnych,

6) w obrębie korytarza ekologicznego stanowiące-
go System Przyrodniczy Gminy zapewniający Eącz-
no[ć przyrodniczą pomiędzy węzEami ekologicznymi 
ustala się następujące zasady i warunki urytkowa-
nia:

a) zachowuje się jako dominującą funkcję ekolo-

giczną ｠ rolniczą z wykorzystaniem pod urytki zie-
lone,

b) zakazuje się nowej zabudowy kubaturowej i bu-
dowy nowych tras komunikacyjnych,

c) ustala się morliwo[ć wzbogacenia ekologiczne-
go doliny poprzez ro[linno[ć [ródEąkową w postaci 
kęp, grup, szpalerów itp.,

7) obszar planu poEorony w ｧzielonym pier[cieniuｦ 
wokóE miasta Zamo[cia ma peEnić funkcję buforową, 
osEabiającą presję miasta na tereny wiejskie poprzez 
ochronę krajobrazu zgodnie z zasadami ustalonymi 
dla korytarza ekologicznego,

8) w odniesieniu do obszaru otuliny RoztoczaG-
skiego Parku Narodowego przy lokalizacji inwestycji 
obowiązują zasady wynikające z przepisów odręb-
nych,

9) w zakresie ochrony przed haEasem komunika-
cyjnym wzmacnianie obudowy biologicznej dróg po-
przez wprowadzanie w pasie terenu pomiędzy linią 
zabudowy a linią rozgraniczającą tereny komunikacji 
rywopEotów z krzewów i drzew, zwEaszcza li[cia-
stych,

10) dopuszczalne poziomy haEasu nie mogą prze-
kraczać parametrów zgodnie z przepisami odrębny-
mi:

a) w terenach oznaczonych symbolem MN dla za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

b) w terenach oznaczonych symbolem MN,U jak 
dla terenów mieszkaniowo-usEugowych,

c) w terenach oznaczonych symbolem RM dla za-
budowy zagrodowej,

d) w terenach oznaczonych symbolem U-3 jak dla 
terenów rekreacyjno-wypoczynkowych,

e) w terenach oznaczonych symbolem U-5 jak dla 
zabudowy związanej ze staEym lub czasowym poby-
tem dzieci i mEodziery,

11) ustala się zasięgi oddziaEywania dla następują-
cych stref ochronnych:

a) strefa zewnętrzna ochrony po[redniej ujęcia 
wody ｧDabuGkaｦ w Zamo[ciu (caEy obszar planu), 
w której obowiązują następujące zakazy:

- wprowadzania nieoczyszczonych [cieków komu-
nalnych i przemysEowych do ziemi i wód powierzch-
niowych,

- rolniczego wykorzystania [cieków w obszarze 
objętym granicami administracyjnymi miasta Zamo-
[cia i strefą ochronną,

- stosowania nawozów sztucznych niezgodnie z 
zaleceniami sEurb agrotechnicznych oraz [rodków 
ochrony ro[lin zabronionych w art. 30 ustawy z 
dnia 12 lipca 1995r. o ochronie ro[lin uprawnych,

- budowy zakEadów przemysEowych, których dzia-
Ealno[ć z zaEorenia profilu produkcji jest szkodliwa 
dla [rodowiska, pomimo zastosowania technicz-
nych [rodków neutralizujących zanieczyszczenia,

- budowy ferm hodowlanych w granicach miasta 
Zamo[cia, a objętych strefą ochronną,

- skEadowania [rodków i odpadów promieniotwór-
czych,

- lokalizacji nowych cmentarzy oraz grzebania 
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zwierząt,
- wydobywania kopalin, w tym torfów,
b) strefa oddziaEywania pól elektroenergetycznych 

od linii WN 110kV ｠ 40m; SN ｠ 15m; obowiązuje 
zakaz lokalizowania budynków przeznaczonych na 
staEy pobyt ludzi. Strefy oddziaEywania linii elektro-
energetycznych mogą być weryfikowane na etapie 
pozwoleG na budowę, w trybie i na zasadach okre-
[lonych w przepisach odrębnych i w uzgodnieniu z 
zarządcą sieci,

c) strefa bezpieczeGstwa od sieci gazowej (nie 
uwidoczniona na rysunku planu), w my[l przepisów 
odrębnych obowiązuje zakaz realizacji zabudowy 
kubaturowej oraz nakaz uzgadniania z zarządcą sieci 
wszelkich dziaEaG inwestycyjnych,

12) w gospodarstwach rolnych zajmujących się 
hodowlą zwierząt, ze względu na morliwo[ć od-
dziaEywaG uciąrliwo[ci [rodowiskowych na obszar 
Natura 2000, nakazuje się realizację skEadowisk 
przystosowanych do przechowywania odchodów 
zwierzęcych: pEyt obornikowych, zbiorników na 
gnojowicę, oraz zakazuje się hodowli w fermach 
bez[cióEkowych.

§6. Ustala się następujące zasady ochrony dzie-
dzictwa kulturowego i zabytków:

1) ochronę konserwatorską obszaru objętego wpi-
sem do gminnej ewidencji zabytków,

2) ochronę konserwatorska kapliczek, figur i krzy-
ry przydrornych,

3) w obrębie strefy obserwacji archeologicznej 
wszelkie inwestycje związane z pracami ziemnymi 
wymagają zgEoszenia do Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, który okre[li konieczno[ć prze-
prowadzenia archeologicznych badaG przedinwesty-
cyjnych lub nadzoru archeologicznego nad pracami 
ziemnymi.

§7. Ustala się następujące zasady podziaEu i sca-
lania istniejących dziaEek:

1) zachowuje się istniejące podziaEy prawne dzia-
Eek w tej czę[ci, w której przebieg granic dziaEek 
jest zgodny z rozgraniczeniem terenów ustalonym 
w planie.

2) na terenach plan dopuszcza morliwo[ć podzia-
Eu dziaEek zgodnie z ustawą o gospodarce nierucho-
mo[ciami, uwzględniając:

a) ukEad dla nowo wydzielanych dziaEek w stosun-
ku do pasa drogowego pod kątem prostym; dopusz-
cza się zmianę usytuowania w sytuacji kiedy podyk-
towane jest to stanem istniejącym,

b) wielko[ć nowo wydzielanej dziaEki budowlanej 
nie more być mniejsza nir 1000m2 o minimalnej 
szeroko[ci frontu dziaEki ｠ 18m, dla zabudowy jed-
norodzinnej wolnostojącej,

c) wielko[ć nowo wydzielanej dziaEki budowlanej 
nie more być mniejsza nir 500m2 o minimalnej sze-
roko[ci frontu dziaEki ｠ 15m, dla zabudowy jednoro-
dzinnej blipniaczej,

d) wielko[ć nowo wydzielanej dziaEki budowlanej 

nie more być mniejsza nir 1500m2 o minimalnej 
szeroko[ci frontu dziaEki ｠ 20m, dla zabudowy usEu-
gowej,

e) wielko[ć nowo wydzielanej dziaEki budowlanej 
nie more być mniejsza nir 2500m2 o minimalnej 
szeroko[ci frontu dziaEki ｠ 30m, dla zabudowy za-
grodowej,

f) dziaEki budowlane powstaEe w wyniku wtórne-
go podziaEu lub scalenia dziaEek istniejących muszą 
mieć zapewnioną obsEugę komunikacyjną, zgodnie 
z ustaleniami planu oraz zgodnie z przepisami doty-
czącymi gospodarki nieruchomo[ciami i warunkami 
technicznymi, jakimi powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie;

g) za dostęp do drogi publicznej dla obsEugi nie 
więcej nir 2 dziaEek przeznaczonych pod zabudowę 
jednorodzinną uznaje się równier dojazdy nie wy-
dzielone o szeroko[ci minimum 5m,

h) dojazdy nie wydzielone sEurące jako dojazd do 
więcej nir 2 dziaEek muszą mieć szeroko[ć w liniach 
rozgraniczających co najmniej 7,0m,

i) zakaz realizacji nowych zjazdów z drogi krajo-
wej, z wyjątkiem terenów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolami MN,U-6; MN,U-9; MN,U-11; 
MN,U-25; MN,U-29;

j) wydzielona dziaEka budowlana musi być dostęp-
na do przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych 
i gazowych jedynie przy pomocy przyEączy.

§8. Ustala się następujące zasady ustalania zabu-
dowy na dziaEce budowlanej:

1) przy sytuowaniu budynku na dziaEce nalery za-
chować warunki okre[lone w przepisach odrębnych

2) ustala się minimalne odlegEo[ci nowej zabudo-
wy mieszkaniowej od zewnętrznej krawędzi jezdni 
dla dróg oznaczonych na rysunku planu symbolami:

a) KD-GP ｠ 35m, przy zastosowaniu elementów 
ograniczających uciąrliwo[ci powodowanych przez 
ruch komunikacyjny;

b) KD-Z ｠ 22m,
c) KD-L ｠ 14m,
d) KD-D ｠ 8m,
e) KDW ｠ 6m, od linii rozgraniczającej drogi,
3) w planie dopuszcza się lokalizację obiektów ku-

baturowych w odlegEo[ci mniejszej nir 3m od gra-
nicy dziaEki sąsiedniej tj. w odlegEo[ci 1,5m lub w 
granicy:

a) dla istniejących terenów zabudowanych, na 
których znajdują się dziaEki z budynkami usytuowa-
nymi w odlegEo[ci mniejszej nir 3m,

b) dla terenów przeznaczonych w planie do zabu-
dowy ustalenie to morna stosować na istniejących 
dziaEkach o szeroko[ci mniejszej nir 18m,

4) dopuszczenie lokalizacji obiektów kubatu-
rowych w odlegEo[ci mniejszej nir 3m od granicy 
dziaEki sąsiedniej tj. w odlegEo[ci 1,5m lub w grani-
cy nie more kolidować z ustaleniami szczegóEowymi 
planu.

§9. Ustala się następujące zasady wynikające z 
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potrzeb ksztaEtowania przestrzeni publicznych dla 
terenach dróg ogólnodostępnych oznaczonych na 
rysunku planu symbolami KD-GP, KD Z, KD-L, KD-
D, KDW, KDX:

1) zagospodarowanie terenu i ksztaEtowanie na-
wierzchni ulic i chodników w sposób umorliwiający 
bezkolizyjne korzystanie osobom niepeEnospraw-
nym ruchowo,

2) morliwo[ć lokalizacji poza pasem jezdnym, 
obiektów o funkcji maEej architektury, zieleni urzą-
dzonej, przystanków komunikacji zbiorowej, pasów 
postojowych, miejsc parkingowych ogólnodostęp-
nych, urządzeG związanych z utrzymaniem i eksplo-
atacją dróg oraz urządzeG infrastruktury technicznej 
pod warunkiem nienaruszenia wymagaG okre[lo-
nych w odrębnych przepisach dotyczących dróg pu-
blicznych, a takre uzyskania zgody zarządcy dróg,

3) lokalizacja ogrodzeG:
a) maksymalnej wysoko[ci 1,60m (w tym wyso-

ko[ć podmurówki do 40cm) poza liniami rozgrani-
czającymi tereny dróg,

b) zakaz stosowania ogrodzeG peEnych oraz z przę-
sEami wypeEnionymi betonowymi prefabrykatami,

c) ogrodzenia powinny być arurowe, Eączna po-
wierzchnia prze[witów powinna wynosić minimum 
25% powierzchni arurowej czę[ci ogrodzenia mię-
dzy sEupami.

§10. Ustala się następujące zasady rozbudowy i 
budowy infrastruktury technicznej:

1) zaopatrzenie w wodę, energię elektryczną oraz 
gaz, jak równier odprowadzanie [cieków i wód opa-
dowych odbywać się będzie na warunkach okre[lo-
nych przez dysponentów sieci, zgodnie z przepisami 
odrębnymi.

2) ustala się następujące ogólne zasady zaopa-
trzenia w wodę:

a) tereny zabudowy nalery wyposaryć w zbiorczy 
system wodociągowy, zaopatrujący sieć z ujęć wód 
poza granicami planu,

b) system zaopatrzenia w wodę bazować będzie 
na projektowanych rurociągach magistralnych oraz 
sieci rozdzielczej wodociągu grupowego,

c) do czasu budowy wodociągu zbiorczego do-
puszcza się zaopatrzenie w wodę z indywidualnych 
ujęć ｠ studni, pod warunkiem speEnienia wymogów 
przepisów odrębnych,

d) nalery zapewnić wodę do celów przeciwopra-
rowych; przewody wodociągowe powinny być wy-
posarone w hydranty przeciwporarowe, zgodnie z 
przepisami odrębnymi.

3) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące 
gospodarki [ciekowej:

a) [cieki bytowe wytwarzane przez poszczegól-
nych urytkowników terenu muszą być odprowadza-
ne poprzez system kanalizacji sanitarnej do oczysz-
czalni [cieków,

b) do czasu realizacji docelowej sieci kanaliza-
cyjnej ustala się obowiązek stosowania indywidu-
alnych przydomowych, lub zbiorczych oczyszczal-

ni [cieków, lub szczelnych zbiorników okresowo 
oprórnianych zgodnie z systemem utylizacji obo-
wiązującym na terenie gminy; zbiorniki i wywóz 
[cieków powinny speEniać wymagania okre[lone w 
przepisach odrębnych,

c) ustala się zasadę wyprzedzającej lub równole-
gEej budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej,

d) wody opadowe i roztopowe z terenów utwar-
dzonych i dróg publicznych, z wyjątkiem drogi krajo-
wej, nalery ujmować w system kanalizacji deszczo-
wej i po podczyszczeniu, w zakresie wymaganym 
przepisami odrębnymi, odprowadzane do cieków 
wodnych,

e) wody opadowe i roztopowe z pozostaEych te-
renów będą odprowadzane bezpo[rednio do gruntu,

4) ustala się następujące ogólne zasady dotyczące 
zaopatrzenia w energię elektryczną:

a) zasilanie w energię elektryczną nastąpi z istnie-
jącej sieci elektroenergetycznej [redniego i niskiego 
napięcia, po jej rozbudowie,

b) dopuszcza się wykorzystanie alternatywnych 
pródeE energii, np. foto-baterie,

c) dopuszcza się morliwo[ć wyznaczania nowych 
terenów pod realizację stacji transformatorowych, 
nie zaznaczonych w planie;

d) ewentualne wnętrzowe stacje transformatoro-
we nalery lokalizować na terenach o powierzchni 
gruntu pod stację do 80m2, w miejscach umorliwia-
jących dogodny dojazd,

e) wzdEur istniejących napowietrznych i kablo-
wych linii elektroenergetycznych wysokiego, [red-
niego i niskiego napięcia nalery zachować strefy 
uciąrliwo[ci, zgodnie z przepisami odrębnymi,

f) szczegóEowe warunki zagospodarowania stref 
uciąrliwo[ci zgodnie z przepisami odrębnymi,

g) na obszarze objętym planem dopuszcza się 
przebudowę napowietrznych linii [redniego i niskie-
go napięcia na linie kablowe oraz w uzasadnionych 
przypadkach na linie napowietrzne,

h) w przypadku likwidacji napowietrznych linii 
elektroenergetycznych SN oraz ograniczeG wyni-
kających z przepisów odrębnych związanych z ich 
przebiegiem, dopuszcza się wykorzystanie zwolnio-
nych w ten sposób terenów zgodnie z przeznacze-
niem wg ustaleG planu,

i) w przypadku kolizji projektowanych inwestycji 
z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi, nale-
ry je przebudować na warunkach okre[lonych przez 
zarządcę sieci,

5) ustala się następujące zasady ogólne dotyczące 
zaopatrzenia w energię cieplną i gaz:

a) zasilanie w energię cieplną z indywidualnych 
pródeE dystrybucji ciepEa,

b) nalery stosować rozwiązania techniczne i me-
dia grzewcze nieuciąrliwe dla [rodowiska ｠ prefe-
rując no[niki energii nie powodujące ponadnorma-
tywnego zanieczyszczenia oraz odnawialne pródEa 
energii (np. pompy wodne, foto-baterie),

c) zaopatrzenie w gaz z istniejącej sieci gazowej, 
poprzez przyEącza lub rozbudowę sieci o parame-
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trach dostosowanych do docelowego zagospodaro-
wania terenu,

6) ustala się następujące zasady ogólne dotyczące 
sieci telekomunikacyjnej:

a) zachowanie istniejącej sieci i urządzeG teletech-
nicznych,

b) rozbudowę lub budowę sieci i urządzeG sys-
temów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych 
przewodowych i bezprzewodowych;

7) ustala się ogólne zasady dotyczące gospodarki 
odpadami:

a) gromadzenie odpadów komunalnych oraz zwią-
zanych z prowadzoną dziaEalno[cią usEugową w 
szczelnych pojemnikach na wEasnej dziaEce,

b) odbiór i utylizacja odpadów na zasadach obo-
wiązujących w gminie,

8) przebieg podziemnych sieci infrastruktury tech-
nicznej w pasach ciągów komunikacyjnych, okre-
[lonych liniami rozgraniczającymi lub granicami ob-
szaru planu, z zachowaniem wymagaG okre[lonych 
w przepisach dotyczących dróg publicznych i sieci 
infrastruktury technicznej.

9) dopuszcza się, dla wyznaczonych funkcji te-
renów, morliwo[ć realizacji sieci i urządzeG infra-
struktury technicznej nie uwzględnionych w rysun-
ku planu oraz prowadzenia sieci poza ciągami dróg 
o ile jest to niezbędne dla obsEugi w/w terenów w 
przypadku gdy nie ograniczy to morliwo[ci zago-
spodarowania terenów zgodnie z ustaleniami planu.

Przepisy szczegóEowe 

§11. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej oznaczonych na rysunku planu symbo-
lami od MN-1 do MN-28 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna,
b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garare,
- istniejąca zabudowa zagrodowa,
- obiekty maEej architektury,
- dojazdy nie wydzielone,
- dojazdy nie wydzielone,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-

wą z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy do rozmiarów nie przekraczających 50% 
istniejącej kubatury oraz speEnieniem wymagaG §11 
pkt. 2 lit. f,

b) zachowuje się istniejącą zabudowę gospodar-
czą i gararową z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu,

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
w granicach poszczególnych dziaEek ｠ 60% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 30% 

powierzchni dziaEki budowlanej;
f) forma architektoniczna budynków podstawowej 

funkcji powinna speEniać następujące wymagania:
- liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 

nie większa nir dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym druga kondygnacja w poddaszu urytkowym,

- maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy miesz-
kaniowej do gEównej kalenicy dachu - 10m liczona 
od poziomu terenu,

- gEówna kalenica dachu równolegEa do frontu 
dziaEki,

- dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 
czym gEówne poEacie dachu budynku muszą mieć 
jednakowy spadek,

- pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont,

- elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach pastelo-
wych, okEadziny kamienne, drewniane,

g) maksymalna wysoko[ć nowej zabudowy go-
spodarczej i gararowej do gEównej kalenicy dachu 
｠ 5m, a w zabudowie zagrodowej 9m,

h) w strefie 150m od cmentarza oznaczonej na ry-
sunku planu wszystkie budynki korzystające z wody 
powinny być podEączone do sieci wodociągowej,

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ustala się obsEugę ko-

munikacyjną terenów MN z dróg publicznych KD-Z, 
KD-L i KD-D oraz z dróg wewnętrznych KDW, zgod-
nie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ustala się w granicach 
dziaEki minimum jedno miejsce parkingowe na jeden 
lokal mieszkalny,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 10%;

§12. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej i usEug oznaczonych na rysunku planu 
symbolami od MN,U-1 do MN,U-30 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
- usEugi materialne (handel i naprawy, hotele i re-

stauracje, usEugi osobiste i dziaEalno[ć komunalna)
b) dopuszczalne:
- budynki gospodarcze i garare,
- istniejąca zabudowa zagrodowa,
- obiekty maEej architektury,
- dojazdy nie wydzielone,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-

wą z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy do rozmiarów nie przekraczających 50% 
istniejącej kubatury oraz speEnieniem wymagaG §11 
pkt. 2 lit. f,

b) zachowuje się istniejącą zabudowę gospodar-
czą i gararową z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
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sunkiem planu,
d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

w granicach poszczególnych dziaEek ｠ 30% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

e) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 50% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

f) liczba kondygnacji nadziemnych dla zabudowy 
mieszkaniowej i usEugowej nie większa nir dwie 
kondygnacje nadziemne, w tym druga kondygnacja 
w poddaszu urytkowym,

g) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-
wej i usEugowej do gEównej kalenicy dachu ｠ 12m li-
czona od poziomu terenu, przy czym gEówna kaleni-
ca dachu usytuowana równolegEe do frontu dziaEki,

h) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodar-
czej i gararowej do gEównej kalenicy dachu - 5m a 
w zabudowie zagrodowej 9m,

i) ustala się dachy o kącie nachylenia poEaci do 
45o przy czym gEówne poEacie dachu budynku mu-
szą mieć jednakowy spadek,

j) pokrycie dachów: dachówka, blachodachówka, 
gont,

k) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych, okEadziny kamienne, drewniane,

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ｠ ustala się obsEugę ko-

munikacyjną terenów MN,U, zgodnie z rysunkiem 
planu, z dróg publicznych:

- KD-GP ｠ istniejącymi zjazdami,
- KD-GP ｠ poprzez jeden zjazd dla poszczególnych 

terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami 
MN,U-6; MN,U-9; MN,U-11; MN,U-25; MN,U-29; 
zjazdy muszą być realizowane za zgodą i na warun-
kach zarządcy drogi;

- KD-Z, KD-L i KD-D, 
oraz z dróg wewnętrznych KDW;
b) warunki parkingowe:
- ustala się w granicach dziaEki minimum jedno 

miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,
- ustala się dodatkowo jedno miejsce parkingowe 

na karde 40m2 powierzchni pod usEugi, jednak nie 
mniej nir dwa,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 10%

§13. Dla terenów zabudowy usEugowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U-1, U-2 ustala 
się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe: usEugi materialne (handel i napra-

wy, hotele i restauracje, usEugi osobiste, dziaEalno[ć 
komunalna)

b) dopuszczalne:
- zabudowa mieszkaniowa,
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- dojazdy nie wydzielone,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:

a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu,

b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 
20% powierzchni dziaEki budowlanej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

d) liczba kondygnacji dla zabudowy nie większa 
nir trzy kondygnacje nadziemne, w tym jedna w 
poddaszu urytkowym,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy do gEównej 
kalenicy dachu 12m,

f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodarczej 
i gararowej ｠ 5m,

g) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 
czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek,

h) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont,

i) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych,

j) ustala się realizację zieleni izolacyjnej o szero-
ko[ci min. 5m od strony zabudowy mieszkaniowej,

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się wydzielenie dziaEki po linii rozgraniczającej 
terenu, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne: ustala się obsEugę ko-

munikacyjną terenów U z dróg publicznych KD-GP, 
KD-D, zgodnie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe:
- ustala się jedno miejsce parkingowe na karde 

40m2 powierzchni przeznaczonej na usEugi, jednak 
nie mniej nir dwa miejsca parkingowe,

- ustala się dla usEug gastronomii, jedno stanowi-
sko na karde 4 miejsca konsumpcyjne,

- ustala się dodatkowo minimum jedno miejsce 
parkingowe na jeden lokal mieszkalny,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 5%

§14. Dla terenu zabudowy usEugowej oznaczone-
go na rysunku planu symbolem U-3 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ usEugi sakralne (ko[cióE),
b) dopuszczalne:
- inne obiekty związane z funkcją podstawową i 

zapleczem,
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- ciągi pieszo-jezdne,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

40% powierzchni dziaEki budowlanej,
c) maksymalny powierzchnia zabudowy ｠ 40%,
d) liczba kondygnacji dla zabudowy mieszkalnej 

nie większa nir dwie kondygnacje nadziemne, w 
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tym jedna w poddaszu urytkowym,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy do gEównej 

kalenicy dachu 12m,
f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodarczej 

i gararowej ｠ 5m,
g) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 

czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek,

h) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont,

i) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych,

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się wydzielenie dziaEki po linii rozgraniczającej 
terenu, zgodnie z rysunkiem planu, 

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ｠ ustala się obsEugę 

komunikacyjną z drogi publicznej KD-GP, zgodnie z 
rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ｠ ustala się minimum trzy 
miejsce parkingowe na karde 100m2 powierzchni 
przeznaczonej na usEugi, dodatkowo minimum jedno 
miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%

§15. Dla terenów zabudowy usEugowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolem U-4 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ usEugi przeciwporarnicze,
b) dopuszczalne:
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
b) zachowuje się istniejącą zabudowę strary po-

rarnej,
c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 

10% powierzchni dziaEki budowlanej,
d) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 

czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek,

e) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont,

f) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych,

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ｠ ustala się obsEugę 

komunikacyjną z drogi publicznej KD-L, zgodnie z 
rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ｠ zgodnie ze stanem ist-
niejącym,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%

§16. Dla terenu zabudowy usEugowej oznaczone-
go na rysunku planu symbolem U-5, U-6, U-7 ustala 
się:

1) przeznaczenie terenu:

a) podstawowe ｠ usEugi o[wiaty,
b) dopuszczalne:
- urządzenia sportowe,
- inne obiekty związane z funkcją podstawową i 

zapleczem,
- obiekty maEej architektury,
- dojazdy nie wydzielone i parking,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

｠ 30% powierzchni dziaEki budowlanej; dla terenu 
oznaczonego symbolem U-7 ｠ 10%,

c) maksymalny powierzchnia zabudowy ｠ 50%,
d) liczba kondygnacji dla zabudowy nie większa 

nir trzy kondygnacje nadziemne,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy do gEównej 

kalenicy dachu 15m,
f) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodarczej 

i gararowej ｠ 5m,
g) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 

czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek

h) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont,

i) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych,

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się wydzielenie dziaEki po linii rozgraniczającej 
teren, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ｠ ustala się obsEugę ko-

munikacyjną z drogi publicznej KD-GP, KD-L, KD-D, 
zgodnie z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ｠ ustala się jedno miejsce 
parkingowe na karde 40m2 powierzchni przezna-
czonej na usEugi,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%

§17. Dla terenów zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
oznaczonych na rysunku planu symbolami od RM-1 
do RM-4 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ zabudowa zagrodowa,
b) dopuszczalne:
- usEugi materialne,
- budynki gospodarcze i garare,
- obiekty maEej architektury,
- dojazdy nie wydzielone,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-

wą z dopuszczeniem przebudowy, rozbudowy i nad-
budowy do rozmiarów nie przekraczających 50% 
istniejącej kubatury oraz speEnieniem wymagaG §11 
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pkt. 2 lit. f,
b) zachowuje się istniejącą zabudowę gospodar-

czą i gararową z dopuszczeniem przebudowy i roz-
budowy,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

d) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
w granicach poszczególnych dziaEek ｠ 40% po-
wierzchni dziaEki budowlanej,

e) maksymalny powierzchnia zabudowy ｠ 40%,
f) liczba kondygnacji dla zabudowy mieszkaniowej 

nie większa nir dwie kondygnacje nadziemne, w 
tym jedna w poddaszu urytkowym,

g) maksymalna wysoko[ć zabudowy mieszkanio-
wej do gEównej kalenicy dachu 10m,

h) maksymalna wysoko[ć zabudowy gospodar-
czej i gararowej do gEównej kalenicy dachu ｠ 9m,

i) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 
czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek;

j) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont,

k) elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelo-
wych, drewno, kamieG,

l) obornik nalery skEadować na szczelnych pEytach 
gnojowych, gnojowicę w szczelnych zbiornikach,

3) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ｠ ustala się obsEugę ko-

munikacyjną z drogi publicznej KD-L, KD-D, zgodnie 
z rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe:
- ustala się minimum jedno miejsce parkingowe na 

jeden lokal mieszkalny
- ustala się dodatkowo jedno miejsce parkingowe 

na karde 50m2 powierzchni przeznaczonej na usEu-
gi,

4) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 5%;

§18. Dla terenów usEug oraz obiektów produkcyj-
nych, skEadów i magazynów oznaczonych na rysun-
ku planu symbolem U,P ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe:
- usEugi dla konsumentów ｠ materialne,
- usEugi dla producentów i biznesu
b) dopuszczalne:
- produkcja,
- skEady, magazyny,
- dojazdy nie wydzielone,
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 

granicach poszczególnych dziaEek 10% powierzchni 
dziaEki budowlanej,

c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 60% 
powierzchni dziaEki budowlanej,

d) maksymalna ilo[ć kondygnacji zabudowy ｠ trzy 
kondygnacje nadziemne,

e) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 18m,
f) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o, przy 

czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek,

g) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
blacha, gont,

h) elewacje zewnętrzne: tynki w kolorach pastelo-
wych, okEadziny kamienne, metalowe,

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się wydzielenie dziaEki po linii rozgraniczającej 
terenu, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ｠ ustala się obsEugę ko-

munikacyjną z drogi oznaczonej symbolem KD-GP 
istniejącymi zjazdami, zgodnie rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe: ｠ ustala się obowiązek za-
pewnienia miejsc parkingowych w ilo[ci min. 20% 
osób zatrudnionych na terenie lub minimum jedno 
miejsce parkingowe na 50m2 powierzchni przezna-
czonej na dziaEalno[ć gospodarczą,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEat z 
tytuEu wzrostu warto[ci nieruchomo[ci: 5%

§19. Dla terenów rolniczych oznaczonych na ry-
sunku planu symbolami od R-1 do R-12 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ uprawy polowe (grunty orne, 

Eąki, pastwiska, sady),
b) dopuszczalne:
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zagospodarowania tere-

nu:
a) ustala się wzmacnianie biologiczne terenu ga-

tunkami odpowiadającymi warunkom siedliskowym 
w postaci szpalerów i rywopEotów,

b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną 
100%,

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się pozostawienie dotychczasowych wydzie-
leG dziaEek, zgodnie z rysunkiem planu,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 
się zachowanie dotychczasowej obsEugi komunika-
cyjnej,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%

§20. Dla terenu zieleni urządzonej oznaczonej na 
rysunku planu symbolem ZP ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ zieleG urządzona;
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) zachowuje się istniejącą zabudowę mieszkanio-

wą z utrzymaniem jej historycznego charakteru, (za-
kaz przebudowy, rozbudowy i nadbudowy),

b) zakaz lokalizowania wszelkiej nowej zabudowy 
kubaturowej za wyjątkiem obiektów maEej architek-
tury,

c) minimalna powierzchnia biologicznie czynna ｠ 
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95% powierzchni terenu;
d) powierzchnię biologicznie czynną nalery zago-

spodarować zielenią urządzoną o charakterze zgod-
nym z pierwotnym zaEoreniem parku,

e) zakaz przeksztaEcania naturalnej rzepby terenu,
f) zakaz wykonywania ogrodzeG z prefabrykowa-

nych elementów betonowych;
3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 

ustala się wydzielenie dziaEki na cele zieleni urzą-
dzonej po linii rozgraniczającej, zgodnie z rysunkiem 
planu,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne ｠ ustala się obsEugę 

komunikacyjną z drogi publicznej KD-D, zgodnie z 
rysunkiem planu,

b) warunki parkingowe ｠ ustala się minimum jed-
no miejsce parkingowe na jeden lokal mieszkalny

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§21. Dla terenów wód powierzchniowych [ródlą-
dowych oznaczonych na rysunku planu symbolem 
od WS-1 do WS-12 ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ wody powierzchniowe 
rowów,

2) zasady ksztaEtowania zagospodarowania tere-
nu:

a) zakaz wznoszenia obiektów budowlanych,
b) ustala się powierzchnię biologicznie czynną 

100%,
c) zakaz naruszania rowów melioracyjnych z 

wyjątkiem zmian podyktowanych konieczno[cią: 
ochrony przeciwpowodziowej i porarowej, wzrostu 
retencji wodnej, budowy ukEadu komunikacyjnego i 
urządzeG inrynierii gminnej,

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ po 
linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z rysunkiem 
planu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 
się zachowanie dotychczasowej obsEugi komunika-
cyjnej,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§22. Dla terenu obsEugi komunikacji oznaczonego 
na rysunku planu symbolem KS-1 i KS-3 ustala się:

1) przeznaczenie terenu
a) podstawowe ｠ tereny parkingów,
b) dopuszczalne:
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) parkingi ogólnodostępne na potrzeby obsEugi 

usEug sakralnych i o[wiaty;
b) ustala się zakaz lokalizowania wszelkiej zabu-

dowy kubaturowej
c) ustala się, re tereny w liniach rozgraniczających 

mogą posiadać powierzchnię w caEo[ci utwardzoną,
3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 

ustala się wydzielenie dziaEki po linii rozgraniczającej 

terenu, zgodnie z rysunkiem planu,
4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 

się obsEugę komunikacyjną z drogi publicznej KD-GP 
zgodnie z rysunkiem planu;

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§23. Dla terenów zabudowy usEugowej oznaczo-
nych na rysunku planu symbolami KS-2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu:
a) podstawowe ｠ zabudowa usEugowa z zakresu 

obsEugi komunikacji,
b) dopuszczalne:
- infrastruktura techniczna,
2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-

rowania terenu:
a) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu,
b) minimalna powierzchnia biologicznie czynna w 

granicach dziaEki ｠ 20%,
c) maksymalna powierzchnia zabudowy ｠ 60% 

powierzchni dziaEki
d) liczba kondygnacji dla zabudowy usEugowej nie 

większa nir jedna kondygnacje nadziemna,
e) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 8m,
f) dachy o kącie nachylenia poEaci do 45o przy 

czym gEówne poEacie dachu muszą mieć jednakowy 
spadek;

g) pokrycie dachu: dachówka, blachodachówka, 
gont;

h) elewacje zewnętrzne ｠ tynki w kolorach paste-
lowych;

3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się zachowanie istniejącej dziaEki, zgodnie z 
rysunkiem planu;

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji:
a) warunki komunikacyjne:
- ustala się obsEugę komunikacyjną z drogi publicz-

nej KD-Z, zgodnie z rysunkiem planu,
b) warunki parkingowe:
- ustala się jedno miejsce parkingowe na karde 

40m2 powierzchni przeznaczonej na usEugi,
5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 

tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%;

§24. Dla terenu urządzeG infrastruktury elektro-
energetycznej oznaczonego na rysunku planu sym-
bolem E-1, E-2 ustala się:

1) przeznaczenie terenu ｠ stacja transformatoro-
wa,

2) zasady ksztaEtowania zabudowy i zagospoda-
rowania terenu:

a) zabrania się wprowadzania wszelkiej zabudowy 
kubaturowej, za wyjątkiem obiektów stacji transfor-
matorowej,

b) maksymalna wysoko[ć zabudowy ｠ 4m,
c) ustala się, re teren w liniach rozgraniczających 

more posiadać powierzchnię w caEo[ci utwardzoną,
3) zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 

ustala się wydzielenie dziaEki na cele urządzeG infra-
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struktury po linii rozgraniczającej terenu, zgodnie z 
rysunkiem planu,

4) zasady obsEugi w zakresie komunikacji ｠ ustala 
się obsEugę komunikacyjną terenu z drogi publicznej 
oznaczonej symbolem KD-L oraz z drogi KD-GP (jak 
dotychczas), zgodnie z rysunkiem planu,

5) stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci: 1%

§25. 1. Ustala się następujące zasady obsEugi w 
zakresie komunikacji, z podstawowym przeznacze-
niem terenu pod lokalizację istniejących i projekto-
wanych dróg, oznaczonych na rysunku planu sym-
bolami:

1) KD-GP｠droga publiczna klasy gEównej ruchu 
przy[pieszonego, o minimalnej szeroko[ci w liniach 
rozgraniczających ｠ 30m, zgodnie z rysunkiem pla-
nu,

2) KD-Z｠drogi publiczne klasy zbiorczej, o mini-
malnej szeroko[ci w liniach rozgraniczających 20m, 
zgodnie z rysunkiem planu,

3) KD-L｠ drogi publiczne klasy lokalnej, o mini-
malnej szeroko[ci w liniach rozgraniczających 15m, 
zgodnie z rysunkiem planu,

4) KD-D ｠ drogi publiczne klasy dojazdowej, o 
minimalnej szeroko[ci w liniach rozgraniczających 
10m, zgodnie z rysunkiem planu,

5) KDW-1 ｠ drogi wewnętrzne, o minimalnej sze-
roko[ci w liniach rozgraniczających 8m, zgodnie z 
rysunkiem planu,

6) KDW-2 ｠ drogi wewnętrzne, o minimalnej sze-
roko[ci w liniach rozgraniczających 6m, zgodnie z 
rysunkiem planu,

7) KDW-3 ｠ drogi wewnętrzne, o minimalnej sze-
roko[ci w liniach rozgraniczających 5m, zgodnie z 
rysunkiem planu,

8) KDX ｠ ciągi pieszo-jezdne, o minimalnej sze-
roko[ci w liniach rozgraniczających 5m, zgodnie z 
rysunkiem planu,

2. W granicach terenów oznaczonych symbola-
mi KD-GP, KD-Z, KD-L, KD-D, KDW dopuszcza się 
morliwo[ć wykorzystania czę[ci terenu pod urzą-
dzenia uzupeEniające podstawowe przeznaczenie:

1) [cierki rowerowe,
2) zatoki i przystanki autobusowe,
3) zieleG o charakterze izolacyjnym,
4) ciągi infrastruktury technicznej oraz obiekty i 

urządzenia infrastruktury technicznej o charakterze 
lokalnym,

5) obiekty i urządzenia sEurące ograniczeniu uciąr-
liwo[ci komunikacyjnej,

6) obiekty maEej architektury,
3. W granicach terenów oznaczonych symbolami 

KD-Z, KD-L, KD-D dopuszcza się morliwo[ć lokali-
zacji miejsc postojowych dla samochodów:

1) w formie dodatkowych pasów postojowych i 
zatok parkingowych w obrębie linii rozgraniczają-
cych, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach 
odrębnych,

2) w formie parkingów przykrawęrnikowych w 

obrębie linii rozgraniczających ulic KD-L i KD-D,
4. W obrębie nowych terenów przeznaczonych 

pod zabudowę ustala się morliwo[ć uzupeEniania 
zapisanego w planie ukEadu ulic o odcinki zapewnia-
jące prawidEową obsEugę poszczególnych dziaEek. W 
tych przypadkach szeroko[ć pasów terenu przezna-
czonych dla ruchu pojazdów i pieszych powinny być 
dostosowane dla potrzeb i nie mniejsze nir wynika 
to z warunków okre[lonych w przepisach dotyczą-
cych dróg porarowych.

5. Zasady i warunki podziaEu nieruchomo[ci ｠ 
ustala się wydzielenie dziaEki drogowej po linii roz-
graniczającej terenu, z wyjątkiem drogi krajowej, 
zgodnie z rysunkiem planu,

6. Stawka procentowa sEurąca naliczaniu opEaty z 
tytuEu wzrosty warto[ci nieruchomo[ci:

a) dla dróg publicznych KD-Z, KD-L, KD-D ｠ 30%,
b) dla dróg pozostaEych ｠ 1%.

Przepisy koGcowe 

§26. Tereny, dla których plan przewiduje przezna-
czenie inne od dotychczasowego, mogą być do cza-
su ich zagospodarowania zgodnie z planem urytko-
wane w sposób dotychczasowy. Na terenach tych 
zakazuje się budowy nowych i rozbudowy istnieją-
cych obiektów sprzecznych z funkcją przewidzianą 
w planie.

§27. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Zamo[ć.

§28. Traci moc
1) uchwaEa Nr XI/68/95 Rady Gminy Zamo[ć z 

dnia 20 lipca 1995r. w sprawie uchwalenia miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego osie-
dla budownictwa jednorodzinnego w miejscowo[ci 
PEoskie;

2) uchwaEa Nr XXIII/155/96 Rady Gminy Zamo[ć 
z dnia 11 papdziernika 1996r. w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Zamo[ć w zakre-
sie budownictwa jednorodzinnego we wsi PEoskie;

3) uchwaEa Nr XXIX/209/97 Rady Gminy Zamo[ć 
z dnia 11 sierpnia 1997r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Zamo[ć usEugi nauki 
(Akademia Rolnicza) we wsi PEoskie,

w zakresie ustaleG planu w granicach okre[lonych 
w zaEączniku Nr 1 do niniejszej uchwaEy.

§29. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od daty ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Lubelskiego.

 
Przewodniczący Rady Gminy Zamo[ć 

Jerzy Bondyra
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ZaEącznik nr 2
do uchwaEy nr V/32/11

Rady Gminy Zamo[ć
z dnia 9 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE 
Rady Gminy Zamo[ć

 o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miej-
scowo[ci PEoskie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2003r. Nr 80 poz. 717 ze 
zmianami) Rada Gminy Zamo[ć przyjmuje następu-
jące rozstrzygnięcie w sprawie rozpatrzenia uwag 
do projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego w miejscowo[ci PEoskie:

1. Uwaga nr 2 ｠ zEorona 06.01.2010r. przez Sta-
nisEawa Kwiatkowskiego 

Wniesiona uwaga dotyczyEa: 
zmiany urytkowania dziaEek nr ew. 537/11, 

537/15, 537/17 z rolnego na budowlane. 
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
Zgodnie z art. 14 pkt 5 i art. 20 pkt 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pro-
jekt planu musi być zgodny z ustaleniami Studium; 
wprowadzenie nowego zainwestowania wymaga 
zmiany dokumentu Studium.

Uwaga zostaje nieuwzględniona.

2. Uwaga nr 6 ｠ zEorona 07.01.2010r. przez Pa-
rafia Rzymskokatolicka p.w. [w. Jacka

 Wniesiona uwaga dotyczyEa: 
zarezerwowanie na potrzeby kultu religijnego tere-

nów o powierzchni 40a.
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
Brak uszczegóEowienia terenowego ｠ wskazania 

konkretnego obszaru pod planowane potrzeby kultu 
religijnego, powoduje nieuwzględnienie wniosku. 

Uwaga zostaje nieuwzględniona.

3. Uwaga nr 11 ｠ zEorona 12.01.2010r. przez Ze-
nona Chwiejczaka

 Wniesiona uwaga dotyczyEa:
1) ujęcie dziaEki nr 531/3 jako budowlanej.
2) zmniejszenie szeroko[ci drogi z 10m na 5m. 
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
1) Zgodnie z art. 14 pkt 5 i art. 20 pkt 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pro-
jekt planu musi być zgodny z ustaleniami Studium; 
wprowadzenie nowego zainwestowania wymaga 
zmiany dokumentu Studium.

2) w projekcie planu droga oznaczona symbolem 
KD-D zabezpiecza prawidEową obsEugę komunika-
cyjną obszaru, a minimalna szeroko[ci w liniach 
rozgraniczających drogi klasy dojazdowej wynosi 
10m. wg przepisów prawa, co równier zabezpiecza 
przebieg infrastruktury technicznej w liniach rozgra-
niczających drogi. 

Uwaga zostaje nieuwzględniona.

4. Uwaga nr 12 ｠ zEorona 12.01.2010r. przez 
Iwonę Nieduziak 

Wniesiona uwaga dotyczyEa:
brak zgody na przebieg drogi KD-D dziaEką 665/12.
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
DziaEka znajduje się poza granicami objętymi pro-

jektem planu. Teren ten nie otrzymaE zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Uwaga zostaje nieuwzględniona.

5. Uwaga nr 18 ｠ zEorona 15.01.2010r. przez Mi-
rosEawa SzydeEko 

Wniesiona uwaga dotyczyEa:
 brak zgody na poszerzenie drogi dziaEkami nr ew. 

253/1, 253/2.
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
Droga znajduje się w sieci dróg gminnych nr 

110393L oraz zgodnie z przepisami prawa droga 
klasy dojazdowej musi posiadać minimum 10m sze-
roko[ci w liniach rozgraniczających.

Uwaga zostaje nieuwzględniona.

6. Uwaga nr 19 ｠ zEorona 18.01.2010r. przez 
Barbarę Kowalską 

Wniesiona uwaga dotyczyEa: 
zmiany urytkowania dziaEki nr ew. 655/11 z rolne-

go na budowlane.
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
DziaEka znajduje się poza granicami objętymi pro-

jektem planu. Teren ten nie otrzymaE zgody Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi na zmianę przeznaczenia 
gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

Uwaga zostaje nieuwzględniona.

7. Uwaga nr 22 ｠ zEorona 18.01.2010r. przez Ko-
mitet Budowy Drogi GU-047 w PEoskiem 

Wniesiona uwaga dotyczyEa: 
braku drogi od torów kolejowych do ulicy Szcze-

brzeskiej oraz od dziaEki 130/1 do lasu.
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
 Wnioskowana droga znajduje się poza granicami 

objętymi projektem planu.
Uwaga zostaje nieuwzględniona.

8. Uwaga nr 23 ｠ zEorona 19.01.2010r. przez 
Mariana i Alinę Greszta 

Wniesiona uwaga dotyczyEa: 
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brak zgody na poszerzenie drogi dziaEkami nr ew. 
204, 210/2. 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
Droga znajduje się w sieci dróg gminnych nr 

110393L oraz zgodnie z przepisami prawa droga 
klasy dojazdowej musi posiadać minimum 10m sze-
roko[ci w liniach rozgraniczających. 

Uwaga zostaje nieuwzględniona

9. Uwaga nr 24 ｠ zEorona 19.01.2010r. przez 
WiesEawa Siemko

 Wniesiona uwaga dotyczyEa:
1) brak zgody na ograniczenie zabudowy wzdEur 

drogi 74;
2) propozycji zlokalizowania cmentarza,
3) budowa utwardzonej drogi od drogi krajowej ｠ 

zmiana klasy drogi,
4) odpowiednie odszkodowanie pienięrne za prze-

jęte tereny,
Uzasadnienie rozstrzygnięcia:  
Zgodnie z art. 14 pkt 5 i art. 20 pkt 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pro-
jekt planu musi być zgodny z ustaleniami Studium; 
wprowadzenie nowego zainwestowania ｠ cmenta-
rza wymaga zmiany dokumentu Studium. Zmiana 
klasy drogi spowoduje zwiększenie parametrów tj. 
szeroko[ci w liniach rozgraniczających i odlegEo[ci 
linii zabudowy; utwardzenie wskazywanej drogi nie 
jest prawnym zakresem miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. Uwaga nie odnosi 
się do formuEy prawnej planu.

Uwaga zostaje nieuwzględniona w zakresie pkt. 
2, 3 i 4.

10. Uwaga nr 31 ｠ zEorona 19.01.2010r. przez 
Annę Borek 

Wniesiona uwaga dotyczyEa:
1) likwidacja drogi,
2) pozostawienie obecnego stanu i sposobu zago-

spodarowania,
3) zmianę przeznaczenia dziaEki na zabudowę 

mieszkaniową, usEugową i produkcyjną,
4) korekta granic wEasno[ci
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
Zgodnie z art. 14 pkt 5 i art. 20 pkt 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pro-
jekt planu musi być zgodny z ustaleniami Studium; 
w projekcie planu jest zabudowa mieszkaniowa i 
usEugowa, wprowadzenie zabudowy produkcyjnej 
wymaga zmiany Studium. Projekt planu nie kory-
guje granic wEasno[ci i zostaE wykonany na mapie 
zasadniczej wydanej w marcu 2008r. z zasobu paG-
stwowego 

Uwaga zostaje nieuwzględniona w zakresie pkt. 
3 i 4.

11. Uwaga nr 32 ｠ zEorona 19.01.2010r. przez 
Tadeusza Duczka

 Wniesiona uwaga dotyczyEa:
1) likwidacja drogi,

2) pozostawienie obecnego stanu i sposobu zago-
spodarowania,

3) zmianę przeznaczenia dziaEki na zabudowę 
mieszkaniową, usEugową i produkcyjną 

Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
 Zgodnie z art. 14 pkt 5 i art. 20 pkt 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pro-
jekt planu musi być zgodny z ustaleniami Studium; 
w projekcie planu jest zabudowa mieszkaniowa i 
usEugowa, wprowadzenie zabudowy produkcyjnej 
wymaga zmiany Studium. 

Uwaga zostaje nieuwzględniona w zakresie pkt. 
3.

12. Uwaga nr 33 ｠ zEorona 19.01.2010r. przez 
Marka Duczka

 Wniesiona uwaga dotyczyEa:
1) likwidacja drogi,
2) pozostawienie obecnego stanu i sposobu zago-

spodarowania,
3) zmianę przeznaczenia dziaEki na zabudowę 

mieszkaniową, usEugową i produkcyjną,
4) korekta granic wEasno[ci
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
 Zgodnie z art. 14 pkt 5 i art. 20 pkt 1 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pro-
jekt planu musi być zgodny z ustaleniami Studium; 
w projekcie planu jest zabudowa mieszkaniowa i 
usEugowa, wprowadzenie zabudowy produkcyjnej 
wymaga zmiany Studium. Projekt planu nie kory-
guje granic wEasno[ci i zostaE wykonany na mapie 
zasadniczej wydanej w marcu 2008r. z zasobu paG-
stwowego.

Uwaga zostaje nieuwzględniona w zakresie pkt. 
3 i 4.

13. Uwaga nr 35 ｠ zEorona 19.01.2010r. przez 
Andrzeja Danilewicza 

Wniesiona uwaga dotyczyEa:
1) kwestionowany podziaE wEasno[ciowy pomię-

dzy dziaEkami
2) brak dostępu dziaEki do innej drogi nir krajowa
3) kwestionowanie zapisów dotyczących podziaEu 

dziaEek
4) zaplanowanie drogi równolegEej do drogi kra-

jowej 
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 
1) granica między dziaEkami naniesiona jest wg 

ewidencji gruntów,
2) propozycja w projekcie planu wprowadzenia 

dodatkowej drogi w obszarze zostaEa zakwestiono-
wana przez sąsiadów

3) karda nowowydzielana dziaEka musi mieć do-
stęp do drogi, a minimalna szeroko[ć dziaEki po-
winna zapewniać morliwo[ć postawienia budynku 
(domu)

4) propozycja w projekcie planu wprowadzenia 
dodatkowej drogi w obszarze zostaEa zakwestiono-
wana przez sąsiadów

Uwaga zostaje nieuwzględniona.
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14. Uwaga nr 1 ｠ zEorona 10.11.2010r. przez Jó-
zefa Macka

Wniesiona uwaga dotyczyEa: 
zmiana zaproponowanego ukEadu komunikacyjne-

go 
Uzasadnienie rozstrzygnięcia: 

Droga wewnętrzna szeroko[ci 6m wyznaczona 
zostaEa skrajem dziaEki nr 515/9 i zabezpiecza pra-
widEową obsEugę pojedynczej dziaEki. 

Uwaga zostaje nieuwzględniona.
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ZaEącznik nr 3
do uchwaEy nr V/32/11

Rady Gminy Zamo[ć
z dnia 9 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
 Rady Gminy Zamo[ć

 o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nalerących do 
zadaG wEasnych gminy oraz zasadach ich finansowania

W miejscowym planie zagospodarowania prze-
strzennego w miejscowo[ci PEoskie ustalono nastę-
pujące zasady zaopatrzenia w sieci i urządzenia in-
frastruktury technicznej oraz komunikacji:

1. ObsEuga komunikacyjna terenów odbywać się 
będzie gEównie poprzez istniejącą i projektowaną 
sieć dróg lokalnych, dojazdowych oraz za po[red-
nictwem dróg wewnętrznych. Sieć dróg gminnych 
w powiązaniu z ukEadem dróg wewnętrznych będzie 
wystarczająca do prawidEowej obsEugi komunikacyj-
nej obszaru objętego opracowaniem.

2. W zakresie gospodarki [ciekowej w planie za-
rezerwowano tereny pod budowę sieci kanalizacji 
sanitarnej.

3. W zakresie zaopatrzenia w wodę plan zakEa-
da przyEączenie projektowanych obiektów do sieci 
wodociągowej, równocze[nie zabezpieczając tereny 
pod budowę i rozbudowę sieci wodociągowej.

Inwestycje będą finansowane ze [rodków wEa-
snych gminy, mogą być ter realizowane z zasto-
sowaniem pródeE finansowania w zalerno[ci od 
potrzeb: [rodki Unii Europejskiej, kredyty banko-
we, emisje obligacji komunalnych i [rodki prywat-
ne. Koszty ponoszone na realizację ww. inwestycji 
będą zagwarantowane w wieloletnim planie inwe-
stycyjnym oraz budrecie gminy i ponoszone etapo-
wo w latach 2011-2021. 

Realizacja pozostaEych sieci infrastruktury tech-
nicznej tj. elektroenergetycznej, gazowej, telekomu-
nikacyjnej nie nalery do zadaG wEasnych gminy.


