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UCHWAŁA NR VII/40/2011 RADY GMINY GŁUCHÓW 

  
 z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Głuchów  

dla wybranych fragmentów wsi: Białynin Krasówka, Borysław, Celigów, Głuchów, Jasień, Kochanów, 
Michowice, Miłochniewice, Skoczykłody i Wysokienice  

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

1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zmiany: 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 
80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 
1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, 
poz. 679) oraz art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 ustawy z 
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, zmiany: z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 
1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 
2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 r. Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, 

Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, 
poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, 
poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043), w wy-
konaniu uchwały Nr XXXVIII/222/2009 Rady Gminy 
Głuchów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy 
Głuchów dla wybranych fragmentów wsi: Białynin 
Krasówka, Borysław, Celigów, Głuchów, Jasień, 
Kochanów, Michowice, Miłochniewice, Skoczykłody 
i Wysokienice, stwierdzając zgodnoņć z obowiązują-
cym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospo-
darowania przestrzennego Gminy Głuchów” Rada 
Gminy Głuchów uchwala, co następuje:  

 
Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 
 
§ 1. 1. Uchwala się zmianę miejscowego pla-

nu zagospodarowania przestrzennego gminy Głu-
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chów dla fragmentów wsi: Białynin Krasówka, Bory-
sław, Celigów, Głuchów, Jasień, Kochanów Micho-
wice, Miłochniewice, Skoczykłody i Wysokienice, 
zwaną dalej planem, składającą się z: 
1) częņci tekstowej planu, stanowiącej treņć uchwa-

ły; 
2) częņci graficznej, na którą składają się rysunki 

planu w skali 1:1000 będące integralną częņcią 
planu i stanowiące załączniki graficzne oznaczone 
nr 1–24 do uchwały; 

3) rozstrzygnięcia o sposobie realizacji, zapisanych 
w planie inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, które należą do zadań własnych gminy 
oraz o zasadach ich finansowania, będące inte-
gralnym załącznikiem nr 25 do uchwały. 

2. Granice planu, o którym mowa w ust. 1, 
przedstawiają rysunki planu w skali 1:1000 na za-
łącznikach graficznych 1-24. 

§ 2. 1. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest podniesienie warunków życia 
mieszkańców poprzez: 
1) okreņlenie przeznaczenia wybranych terenów 

oraz ustalenie zasad ich zabudowy i zagospoda-
rowania; 

2) stworzenie podstaw prawnych do wydawania 
decyzji administracyjnych; 

3) ustalenie zasad udostępniania nowych terenów 
pod zabudowę, stwarzającą miejsca pracy na te-
renie wiejskim; 

4) poprawę ładu przestrzennego poprzez ņwiadome 
kształtowanie przestrzeni terenów wiejskich. 

§ 3. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) planie - należy przez to rozumieć zmianę miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzenne-
go dla wymienionych w § 1 terenów, stanowią-
cych fragmenty gminy Głuchów; 

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą 
uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 

3) rysunku planu - należy przez to rozumieć ustale-
nia graficzne, oznaczone na mapach ewidencji 
gruntów i budynków w skali 1:1000, stanowiące 
kolejno załączniki do tej uchwały; 

4) obszarze planu - należy przez to rozumieć obszar 
okreņlony na załącznikach graficznych granicami 
opracowania planu; 

5) terenie - należy przez to rozumieć najmniejszą, 
wydzieloną jednostkę ustaleń planu, oznaczoną 
numerem i symbolem literowym, dla której usta-
lono przepisy szczegółowe; 

6) przeznaczeniu podstawowym – należy przez to 
rozumieć okreņlony w planie rodzaj przeznacze-
nia w ramach terenu wyznaczonego liniami roz-
graniczającymi, który dominuje lub będzie domi-
nować na danym terenie i któremu powinno być 
podporządkowane inne przeznaczenie, okreņlone 
jako dopuszczalne; 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to 
rozumieć rodzaje przeznaczenia okreņlone w 
ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych 
terenów, które uzupełniają przeznaczenie pod-

stawowe a w przypadku terenów przeznaczonych 
pod zabudowę obejmują nie więcej niż 49% po-
wierzchni użytkowej budynków zlokalizowanych 
na poszczególnych działkach w danym terenie; 

8) nieuciążliwych usługach towarzyszących zabu-
dowie mieszkaniowej – należy przez to rozumieć 
usługi, prowadzone w pomieszczeniach budyn-
ków mieszkalnych, których celem jest zaspokaja-
nie potrzeb ludnoņci; uciążliwoņć prowadzonej 
działalnoņci gospodarczej nie wykracza poza lokal 
i nie są to przedsięwzięcia mogące znacząco od-
działywać na ņrodowisko, wymienione w obo-
wiązujących przepisach odrębnych; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to 
rozumieć wyznaczoną w tekņcie uchwały lub w 
załączniku graficznym do uchwały linię, okreņla-
jącą maksymalny zasięg sytuowanych na działce 
budynków; 

10) wysokoņci maksymalnej – należy przez to rozu-
mieć nieprzekraczalną wysokoņć budynku mie-
rzoną od naturalnego poziomu terenu przy najni-
żej położonym wejņciu do budynku, do najwyż-
szego punktu budynku z wyłączeniem kominów, 
anten i innych urządzeń technicznych; 

11) obszarach z zakazem zabudowy - należy przez to 
rozumieć ustalone w studium uwarunkowań i 
kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej 
– R oraz trwałych użytków zielonych - RZ, pełnią-
cych rolę korytarzy ekologicznych w rozumieniu 
przepisów ustawy o ochronie przyrody; 

12) zakazie zabudowy - należy przez to rozumieć 
zakaz wznoszenia na powierzchni terenu, wyma-
gających pozwolenia na budowę budynków, z 
wyjątkiem infrastruktury technicznej, trafostacji, 
itp.; 

13) zabudowie zagrodowej RM - należy przez to 
rozumieć zabudowę budynkiem mieszkalnym i 
budynkami związanymi z obsługą gospodarstwa 
w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych i ogrodniczych, spełniającą parametry za-
budowy okreņlone w tej uchwale oraz w przepi-
sach odrębnych; 

14) zabudowie jednorodzinnej MN - należy przez to 
rozumieć zabudowę jednym budynkiem miesz-
kalnym maksymalnie o 2-ch lokalach oraz po jed-
nym budynku garażowym i po jednym gospo-
darczym dla potrzeb niezawodowego wykony-
wania prac warsztatowych, przechowywania ma-
teriałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych, słu-
żących mieszkańcom budynku mieszkalnego - na 
każdy lokal; 

15) działalnoņci usługowej U lub innej nieuciążliwej 
działalnoņci - należy przez to rozumieć okreņloną 
w przepisach odrębnych działalnoņć usługową i 
handlową oraz działalnoņć zawodową, wykony-
waną w sposób zorganizowany i ciągły, której 
uciążliwoņć nie przekracza granic własnoņci lub 
innego posiadanego tytułu prawnego do terenu, 
gdzie działalnoņć ta jest prowadzona; 
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16) działalnoņci produkcyjno-usługowej i gospodar-
czej AG - należy przez to rozumieć działalnoņć 
produkcyjno-usługową i gospodarczą, która pod-
lega przepisom ochrony ņrodowiska i może być 
realizowana na terenach przeznaczonych pod ta-
ką działalnoņć, po przeprowadzeniu związanego z 
ochroną ņrodowiska, postępowania wymagane-
go przepisami; 

17) nieuciążliwej działalnoņci gospodarczej - należy 
przez to rozumieć taką działalnoņć gospodarczą, 
w której wyklucza się przedsięwzięcia wymagają-
ce sporządzenia raportu o oddziaływaniu na ņro-
dowisko lub inne, dla których obowiązek ten mo-
że być wymagany; 

18) rolniczej działalnoņci gospodarczej - należy przez 
to rozumieć produkcję rolniczą, uznaną za dział 
specjalny w rozumieniu przepisów ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych i podatku 
dochodowym od osób prawnych i podlegającą 
przepisom ochrony ņrodowiska; 

19) produkcji rolniczej – należy przez to rozumieć 
prowadzenie działalnoņci wytwórczej w zakresie 
produkcji roņlinnej lub zwierzęcej w rozumieniu 
przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolne-
go, podlegającą przepisom ochrony ņrodowiska; 

20) zasadach obsługi infrastruktury technicznej - 
należy przez to rozumieć sposób realizacji zadań, 
o których mowa w ustawie o gospodarce nieru-
chomoņciami, jak doprowadzenie energii elek-
trycznej, wody, gazu, odprowadzenie ņcieków i 
wód opadowych; 

21) wskaźniku intensywnoņci zabudowy - należy 
przez to rozumieć stosunek sumy powierzchni 
całkowitych wszystkich kondygnacji naziemnych 
wszystkich budynków o charakterze trwałym, po-
łożonych w granicach działki budowlanej, do całej 
powierzchni tej działki; 

22) ogrodzeniu ażurowym - należy przez to rozumieć 
ogrodzenie wykonane z przęseł i słupów, przy 
czym w każdym przęņle minimum 50% po-
wierzchni przęsła stanowią przeņwity; 

23) zieleni naturalnej - należy przez to rozumieć 
otwarte tereny łąkowo-pastwiskowe, pozosta-
wione w użytkowaniu zgodnym z ewidencją 
gruntów; 

24) powierzchni biologicznie czynnej - należy przez to 
rozumieć powierzchnię ziemi niezabudowaną i 
nieutwardzoną, umożliwiającą naturalną wegeta-
cję roņlin i drzew; 

25) dostępie do drogi publicznej - należy przez to 
rozumieć bezpoņredni dostęp do tej drogi, albo 
dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez 
ustanowienie odpowiedniej służebnoņci drogo-
wej; 

26) modernizacji - należy przez to rozumieć roboty 
budowlane, których celem jest podniesienie 
standardów technicznych i użytkowych obiektów; 

27) symbolu terenu - należy przez to rozumieć ozna-
czenie cyfrowo-literowe okreņlonego przeznacze-
nia terenu; 

28) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z ich aktami wykonawczymi. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne planu 
 
§ 4. 1. W planie ustala się: 

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 
tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasa-
dach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony ņrodowiska, przyrody i krajobra-
zu kulturowego; 

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 
oraz zagospodarowania terenu, szczególne wa-
runki zagospodarowania terenów, oraz ograni-
czenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudo-
wy; 

5) szczególne warunki zagospodarowania terenów, 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków; 

7) zasady obsługi w zakresie komunikacji oraz adap-
tacji, rozbudowy i budowy urządzeń komunika-
cyjnych i infrastruktury technicznej w obszarze 
obowiązywania ustaleń planu;  

8) zasady scalania i podziału nieruchomoņci; 
9) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-

nia, urządzania i użytkowania terenów; 
10) stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opłatę za wzrost wartoņci nieruchomoņci 
spowodowany uchwaleniem niniejszego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

2. W planie nie ustala się ze względu na brak 
występowania takiej problematyki w obszarze opra-
cowania: 
1) wymagań wynikających z potrzeby kształtowania 

przestrzeni publicznych; 
2) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej; 
3) granic i sposobów zagospodarowania terenów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych. 

3. W planie na całym obszarze ustala się za-
kaz tymczasowego zagospodarowania, urządzania i 
użytkowania terenu, z wyjątkiem obiektów tymcza-
sowych na potrzeby budowy w obrębie działki bu-
dowlanej, na której realizowana jest inwestycja do-
celowa, w okresie ważnoņci pozwolenia na budowę. 

§ 5. 1  Następujące oznaczenia, przedstawio-
ne graficznie na rysunkach planu są ustaleniami 
obowiązującymi: 
1) granice obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o różnym przezna-

czeniu i różnym sposobie zagospodarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 
4) linia energetyczna ze strefą potencjalnego oddzia-

ływania; 
5) granica strefy sanitarnej od cmentarza; 
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6) symbol cyfrowy i literowy przeznaczenia terenu; 
 a) MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej, 
 b) R – tereny użytków rolnych, 
 c) RZ – tereny trwałych użytków zielonych, 
 d) RM – tereny zabudowy zagrodowej, 
 e) AG – tereny aktywnoņci produkcyjno-usłu-

gowych i gospodarczych, 
 f) KDW – drogi wewnętrzne, 
 g) KDD – droga publiczna dojazdowa, 
 h) KDL – droga publiczna lokalna, 
 i) KDZ – droga publiczna zbiorcza, 
 j) KDG – droga publiczna główna, 
 k) ZC – tereny cmentarza grzebalnego, 
 l) KDp – tereny parkingu, 
 m) U – tereny usług nieuciążliwych, 
 n) granica Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Górnej i Ņrodkowej Rawki, oznaczona graficz-
nie na rysunku planu, 

 o) ZL – tereny leņne bez prawa zabudowy; 
7) stanowisko archeologiczne i granice strefy 

ochrony konserwatorskiej wokół stanowisk ar-
cheologicznych – oznaczone graficznie na rysun-
ku planu. 

§ 6. 1. W planie ustala się tereny, o różnym 
przeznaczeniu lub różnych sposobach zagospoda-
rowania przestrzennego, wyznaczone liniami roz-
graniczającymi, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami cyfrowymi i literowymi. 

2. Oznaczenia literowe, przedstawione na ry-
sunku planu, okreņlają przeznaczenie podstawowe 
poszczególnych terenów. 

3. Oznaczenia cyfrowe, przedstawione na ry-
sunku planu, okreņlają numery kolejne jednego ro-
dzaju przeznaczenia terenów w ramach uchwały. 

§ 7. 1. W granicach opracowania w planie 
ustala się tereny podlegające ochronie na podstawie 
odrębnych przepisów, w tym Obszar Chronionego 
Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki, którego gra-
nice wskazano na rysunku planu. 

§ 8. 1. W odniesieniu do następujących tere-
nów w częņci zmeliorowanych podziemną siecią 
drenarską: 
1) fragment wsi Głuchów – załącznik graficzny nr 6; 
2) fragment wsi Jasień – załącznik graficzny nr 12; 
3) fragment wsi Michowice – załączniki graficzne nr 

16A, 16B, 17; 
4) fragment wsi Skoczykłody – załącznik graficzny nr 

20; 
5) fragment wsi Wysokienice – załączniki graficzne 

nr 21-24. 
2. W planie ustala się: 

1) w przypadku zmiany sposobu użytkowania tere-
nów, na których występują urządzenia meliora-
cyjne, nakaz ich przebudowy w sposób umożli-
wiający prawidłowe ich użytkowanie; 

2) po zmianie sposobu użytkowania gruntów rol-
nych, na których występują urządzenia meliora-
cyjne nakaz wystąpienia do właņciwej instytucji 
zarządzającej melioracją i urządzeniami wodnymi 

o wykreņlenie z ewidencji urządzeń melioracji 
wodnych powierzchni zajętej na cele pozarolni-
cze. 

§ 9. 1. Zasady ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków: 
1) dopuszcza się realizację inwestycji przewidzianej 

planem w miejscu stanowiska archeologicznego 
po przeprowadzeniu ratowniczych badań wyko-
paliskowych przez właņciwe służby konserwator-
skie, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) nakaz ustanowienia nadzoru archeologicznego 
dla wykonywanych inwestycji w strefie ochrony 
stanowiska archeologicznego, które wymagają 
prac ziemnych. 

§ 10. 1. Zasady obsługi w zakresie komunika-
cji: 
1) w niniejszym planie, wprowadzającym zmiany 

zagospodarowania 24-ch niewielkich fragmentów 
terenów gminy akceptuje się układ obsługi ko-
munikacyjnej gminy zgodny z uchwałą Nr 
XIII/78/07 Rady Gminy Głuchów z dnia 30 paź-
dziernika 2007 roku i na urbanizowanych w tym 
planie terenach, kontynuuje się rozwiązania przy-
jęte w ww. uchwale; 

2) tereny przeznaczone dla komunikacji do czasu ich 
wykorzystania na potrzeby drogi pozostają w do-
tychczasowym użytkowaniu; na terenach przewi-
dzianych pod poszerzenia dróg wprowadza się 
zakaz zakładania upraw wieloletnich, trwałego 
zagospodarowania i urządzania terenu; 

3) dopuszcza się, żeby układ komunikacyjny (znaj-
dujący się poza terenami objętymi planem) był 
rozbudowany w granicach planu o drogi we-
wnętrzne, o parametrach spełniających wymogi 
przepisów: 

 a) okreņlających warunki techniczne, jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
w przypadku prowadzenia urządzeń infrastruk-
tury technicznej, 

 b) dotyczących dróg pożarowych w pozostałych 
sytuacjach, 

 c) szczegółowe ustalenia przekroju poprzeczne-
go nakazuje się okreņlić w opracowaniach re-
alizacyjnych odpowiednio uzgodnionych; 

4) w liniach rozgraniczających dróg (których nie-
wielkie fragmenty znajdują się w granicach pla-
nu), dopuszcza się realizacje obiektów niezbęd-
nych na czas budowy, jak też obiektów związa-
nych z drogą lub ulicą oraz służących obsłudze 
ruchu, w tym: 

 a) punktowe i liniowe urządzenia infrastruktury 
technicznej ponadlokalnej i lokalnej, prowa-
dzone w liniach rozgraniczających dróg poza 
jezdnią, 

 b) zagospodarowanie służące komunikacji pie-
szej i rowerowej, w tym chodniki, ciągi space-
rowe, ņcieżki i trasy rowerowe, 

 c) zieleń izolacyjna, w tym aleje drzew, kwietniki, 
trawniki; 

5) nakazuje się, żeby każda pojedyncza działka mia-
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ła dostęp do drogi publicznej bez ograniczeń; 
6) ustala się zakończenie placem manewrowym 

dróg bez przejazdu w celu umożliwienia nawra-
cania samochodów ciężarowych (służb komunal-
nych, straży pożarnej); 

7) dopuszcza się dokonywanie korekt przebiegu 
dróg wewnętrznych w oparciu o opracowania 
projektowe; 

8) ustala się zasady sytuowania miejsc postojo-
wych: 

 a) na własnych działkach z zastosowaniem prze-
pisów odrębnych i ustaleń § 10 ust. 10 uchwa-
ły, 

 b) dopuszcza się miejsca postojowe w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic dojazdowych wy-
łącznie dla zabudowy mieszkaniowej; 

9) ustala się zasadę 100% pokrycia potrzeb parkin-
gowych na działce inwestora, do której posiada 
on tytuł prawny; 

10) ustala się następujące minimalne wskaźniki 
parkingowe dla terenów o okreņlonym przezna-
czeniu: 

 a) 1 miejsce parkingowe na 1 lokal mieszkalny, 
 b) 2 miejsca parkingowe na 1 działkę budowlaną 

mieszkaniową, 
 c) 10 miejsc postojowych na 1 obiekt handlowy 

sezonowy, 
 d) 20 miejsc postojowych na 100 konsumentów 

w obiekcie gastronomicznym, 
 e) dla obiektu handlowego, sklepu, punktu usłu-

gowego 3 miejsca postojowe na 100 m2 pow. 
użytkowej, ale nie mniej niż 3 miejsca posto-
jowe na sklep, 

 f) zakłady produkcyjne minimum 15 miejsc po-
stojowych na 100 zatrudnionych. 

§ 11. 1. Zasady obsługi infrastrukturą tech-
niczną:  
1) ustala się utrzymanie przebiegu przez obszar 

gminy na terenach objętych planem istniejących 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 

2) ustala się zasady zaopatrzenia w wodę: 
 a) do celów bytowo-gospodarczych, technolo-

gicznych i przeciwpożarowych z istniejącej i 
projektowanej sieci wodociągowej zasilanej z 
istniejących i rozbudowywanych w miarę po-
trzeb ujęć wody, 

 b) nakaz uwzględnienia zapotrzebowania na 
wodę do celów przeciwpożarowych w projek-
tach zagospodarowania terenu, według prze-
pisów odrębnych w sprawie przeciwpożaro-
wego zaopatrzenie w wodę oraz dróg pożaro-
wych, 

 c) zakaz lokalizowania ujęć wody do celów spo-
żywczych w strefie sanitarnej od cmentarza 
(dotyczy załącznika nr 7 uchwały), 

 d) dopuszcza się lokalizowania ujęć wody do 
celów gospodarczych na potrzeby funkcjono-
wania cmentarza w strefie sanitarnej od cmen-
tarza; 

3) ustala się następujące zasady odprowadzania 
ņcieków bytowych: 

 a) do gminnej sieci kanalizacyjnej, 
 b) dla miejscowoņci Białynin Krasówka oraz dla 

siedlisk oddalonych od zwartej zabudowy wsi, 
przez odprowadzenie ņcieków do przydomo-
wych oczyszczalni z drenażem na własnej 
działce i wywozem do najbliższej oczyszczalni, 

 c) do czasu realizacji zbiorczego systemu kanali-
zacji komunalnej, dopuszcza się odprowadza-
nie ņcieków sanitarnych z zabudowy mieszka-
niowej i drobnych zakładów produkcyjnych i 
usługowych do istniejących, indywidualnych 
systemów oczyszczania ņcieków oraz do in-
dywidualnie realizowanych oczyszczalni, z 
oczyszczaniem ņcieków w gruncie albo od-
prowadzeniem do zbiorników szczelnych i 
wywozem do oczyszczalni ņcieków wskaza-
nych przez Wójta Gminy Głuchów, 

 d) po oddaniu do użytkowania zbiorczej sieci 
kanalizacyjnej i przyłączeniu wszystkich nieru-
chomoņci w obszarze objętym zrealizowaną 
siecią, nakaz jednoczesnej likwidacji szczel-
nych zbiorników na nieczystoņci stałe, 

 e) rozwiązanie wskazane w § 11 ust. 3 dopuszcza 
się również stosować docelowo w pojedyn-
czych obiektach rozproszonych poza koncen-
tracjami zabudowy w poszczególnych wsiach; 

4) ustala się następujące zasady odprowadzania 
wód opadowych: 

 a) wody opadowe z dachów na terenach zabu-
dowy mieszkaniowej, odprowadzane po-
wierzchniowo do gruntu według rozwiązań 
indywidualnych, z zakazem kierunku spływu 
wód opadowych mogących powodować szko-
dę dla gruntów sąsiednich, 

 b) wody opadowe z utwardzonych powierzchni 
dróg odprowadzane do rowów, po podczysz-
czeniu w taki sposób aby spełniały obowiązu-
jące wymogi ochrony ņrodowiska okreņlone w 
przepisach odrębnych w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ņcie-
ków do wód lub do ziemi oraz w sprawie sub-
stancji szczególnie szkodliwych dla ņrodowi-
ska wodnego; 

5) ustala się następujące zasady usuwania odpa-
dów: 

 a) przez obowiązek wyposażenia każdej nieru-
chomoņci w urządzenia do gromadzenia od-
padów oraz utrzymywanie tych urządzeń w 
odpowiednim stanie sanitarnym, porządko-
wym i technicznym, 

 b) przez wywóz transportem zorganizowanym na 
składowisko odpadów wskazane przez Wójta 
Gminy Głuchów; 

6) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
energię elektryczną: 

 a) z istniejącego lub uzupełnianego układu na-
powietrznych sieci elektroenergetycznych 15 
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kV – poprzez stacje transformatorowe 15/0,4 
kV, zasilane ze stacji 110/15 kV „Skierniewice”, 

 b) dopuszcza się zmianę napowietrznych linii 
elektroenergetycznych na kablowe w uzgod-
nieniu z zarządcą sieci na etapie projektu bu-
dowlanego inwestycji, 

 c) dopuszcza się zmianę prowadzenia linii NN 
oraz lokalizacji stacji transformatorowych bez 
zmian niniejszego planu, 

 d) dopuszczenie rozbudowy stacji transformato-
rowych zgodnie z zapotrzebowaniem, dla ob-
szarów inwestycyjnych wyznaczonych w pla-
nie; w przypadku zwiększania zapotrzebowa-
nia mocy wynikającego z rozwoju zagospoda-
rowania, nakaz zabezpieczenia terenów o 
wymiarach 5,0 x 5,0 m pod lokalizacje stacji 
transformatorowych z bezpoņrednim dostę-
pem z drogi publicznej; rejon lokalizacji okreņli 
właņciwy zarządca sieci, 

 e) dopuszcza się instalację i korzystanie z kolek-
torów słonecznych jako źródła energii; 

7) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz 
ziemny: 

 a) gazyfikacja obszarów okreņlonych planem 
przez przedsiębiorstwo gazownicze będzie 
możliwa, jeņli zaistnieją techniczne i ekono-
miczne warunki budowy odcinków sieci ga-
zowych, 

 b) nakaz sytuowania linii ogrodzeń nie bliżej niż 
1,5 m od gazociągu, 

 c) zaopatrzenie w gaz przewodowy, projektowa-
nym gazociągiem wysokiego ciņnienia z miej-
scowoņci Janolin poprzez stację redukcyjno-
pomiarową II stopnia w miejscowoņci Jasień 
przy odpowiednim wskaźniku zużycia gazu dla 
celów grzewczych i bytowych/budynek miesz-
kalny w zabudowie jednorodzinnej lub siedli-
skowej, dla obiektów produkcyjnych zależnie 
od stosowanych technologii, 

 d) nakaz lokalizacji szafek gazowych dla budow-
nictwa zagrodowego i jednorodzinnego w linii 
ogrodzeń i otwierania ich na zewnątrz od 
strony ulicy; 

8) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
ciepło: 

 a) z wykorzystaniem gazu ziemnego do celów 
grzewczych, w oparciu o projektowaną sieć 
ņredniego ciņnienia prowadzoną z projekto-
wanej stacji redukcyjno-pomiarowej w miej-
scowoņci Jasień, na warunkach okreņlonych 
przez zarządcę sieci, 

 b) realizacja źródeł ciepła według rozwiązań in-
dywidualnych przy preferencji ekologicznych 
noņników energii (olej opałowy, biomasa, 
energia elektryczna, energia słoneczna); 

9) ustala się następujące zasady zaopatrzenia w 
urządzenia telekomunikacyjne: 

 a) zaopatrzenie wszystkich miejscowoņci w sieci 
telefoniczne kablowe w oparciu o centrale te-
lefoniczne w Głuchowie i Białyninie z możli-

woņcią realizacji nowych obiektów telefonii 
przewodowej przy zachowaniu pojemnoņci 
docelowej 2000 NN, 

 b) dopuszcza się realizacje nowych obiektów 
telefonii bezprzewodowej wg przepisów od-
rębnych; 

10) dopuszcza się prowadzenie sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczających dróg poza 
jezdnią, za zgodą zarządcy drogi oraz zgodnie ze 
szczegółowymi rozwiązaniami przyjętymi na eta-
pie projektowania inwestycji; 

11) w przypadku trudnoņci prowadzenia sieci infra-
struktury w pasie drogowym dopuszcza się pro-
wadzenie ich w pasie frontowym działek albo w 
terenie zaplecza działek; 

12) zasilanie obiektów budowlanych z sieci infra-
struktury technicznej zgodnie z warunkami zaopa-
trzenia w poszczególne media, okreņlanymi przez 
dostawcę w trybie wydawania pozwoleń na bu-
dowę. 

§ 12. 1. Przeznaczenie terenów i ogólne wa-
runki zagospodarowania i zabudowy; dla poszcze-
gólnych terenów wyznaczonych w planie liniami 
rozgraniczającymi ustala się okreņlone przeznacze-
nie, oznaczone graficznie na rysunku planu oznacze-
niami cyfrowymi i literowymi: 
1) RM – tereny zabudowy zagrodowej w rodzinnych 

gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-
czych (zgodnie z definicją z § 3 uchwały), dla roz-
woju istniejących zagród na terenach już zainwe-
stowanych oraz realizacji nowych zagród na tere-
nach dotychczas niezainwestowanych lub czę-
ņciowo zainwestowanych, gdzie ustala się: 

 a) utrzymanie istniejącej zabudowy, 
 b) możliwoņć remontu, modernizacji, nadbudo-

wy, rozbudowy lub przebudowy istniejących 
obiektów, 

 c) realizację nowych obiektów związanych z 
prowadzeniem gospodarstwa rolnego, ho-
dowlanego, ogrodniczego oraz zmianę sposo-
bu ich użytkowania, o ile nie narusza to zasad 
przeznaczenia dla terenów RM: 

  - lokalizację budynków gospodarczych i gara-
ży jako wolnostojących, 

  - ww. obiekty połączone z budynkiem miesz-
kalnym lub wolnostojących z zachowaniem 
przepisów odrębnych, 

 d) lokalizację usług (wbudowane lub wolnostoją-
ce) związanych z obsługą ludnoņci lub innej 
działalnoņci nieuciążliwej, w tym działalnoņci 
agroturystycznej wraz z niezbędnymi dla ich 
obsługi drogami, dojazdami, miejscami posto-
jowymi samochodów i dojņciami wewnętrz-
nymi, 

 e) lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej, 

 f) dopuszczenie: 
  - przekształcenia istniejącej zabudowy zagro-

dowej na cele zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej po likwidacji gospodarstwa rol-
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nego, 
  - realizacji zabudowy jednorodzinnej na dział-

kach o minimalnej szerokoņci 18,0 m i o mi-
nimalnej powierzchni działki 1200 m², do-
puszcza się odstępstwa na poziomie 25% w 
przypadku jednej mniejszej działki uzyskanej 
z podziału większego terenu, 

 g) zachowanie powierzchni zalesionych i za-
drzewionych w ramach terenów o przezna-
czeniu RM jako powierzchni biologicznie czyn-
nych, 

 h) wykluczenie wprowadzanie nieczyszczonych 
ņcieków do ziemi i ich rolniczego wykorzysta-
nia, wykluczenie to nie dotyczy ņcieków po-
chodzących z własnego gospodarstwa do-
mowego lub rolnego oczyszczanych w gruncie 
przy zachowaniu przepisów odrębnych; 

2) MN – tereny zabudowy jednorodzinnej, zgodnie z 
definicją § 3 uchwały, gdzie utrzymuje się istnie-
jącą zabudowę, z możliwoņcią: 

 a) remontu, modernizacji, rozbudowy lub prze-
budowy istniejących budynków, 

 b) zmiany sposobu ich użytkowania o ile nie 
narusza to zasad przeznaczenia terenu o sym-
bolu MN i przepisów odrębnych, 

 c) realizacji nowej zabudowy na wyznaczonych 
uchwałą terenach lub jako uzupełnienie zabu-
dowy zagrodowej z zachowaniem zasad i wa-
runków kształtowania zabudowy jak ustalone 
dla zabudowy zagrodowej, 

 d) lokalizacji budynków gospodarczych i garaży 
wolnostojących dosuniętych do budynków 
gospodarczych na sąsiednich działkach przy 
wspólnej granicy lub połączonych z budyn-
kiem mieszkalnym albo wolnostojącym z za-
chowaniem przepisów odrębnych oraz ustaleń 
uchwały, 

 e) realizacji usług związanych z obsługą ludnoņci 
lub innej działalnoņci nieuciążliwej jako wbu-
dowanych w budynek mieszkalny lub gospo-
darczy wraz z niezbędnymi dla ich obsługi 
drogami, dojazdami, miejscami postojowymi 
samochodów i dojņciami wewnętrznymi, 

 f) prowadzenia sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

 g) wyklucza się: 
  - lokalizację handlu hurtowego, obiektów ma-

gazynowo–składowych, obiektów produk-
cyjnych, stacji paliw, warsztatów oraz i in-
nych powodujących zwiększenie ruchu sa-
mochodowego, 

  - składowanie na terenie działki surowców, 
materiałów, odpadów, opakowań lub paliw, 

  - wprowadzanie nieczyszczonych ņcieków do 
ziemi i ich rolnicze wykorzystanie; wyklucze-
nie to nie dotyczy ņcieków pochodzących z 
własnego gospodarstwa domowego oczysz-
czanych w gruncie przy zachowaniu przepi-
sów odrębnych; 

3) RZ – tereny trwałych użytków zielonych, stano-
wiące elementy korytarzy ekologicznych, gdzie 
utrzymuje się istniejące użytkowanie terenów 
otwartych o funkcji rolniczej i ekologicznej; w ich 
skład wchodzą: użytki zielone, nieużytki, zadrze-
wienia pojedyncze i w grupach, niewielkie zale-
sienia, cieki i zbiorniki wodne, z możliwoņcią 
prowadzenia dróg dojazdowych do pól, realizacji 
i modernizacji urządzeń melioracji wodnych oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej z zakazem za-
budowy według zapisu § 3 uchwały; 

4) AG – tereny zabudowy związanej z działalnoņcią 
produkcyjno-usługową i gospodarczą, o której 
mowa w § 3 niniejszej uchwały, o uciążliwoņci 
ograniczonej do granic działki, do której podmiot 
prowadzący działalnoņć gospodarczą posiada ty-
tuł prawny, z możliwoņcią: 

 a) remontów, modernizacji, rozbudowy lub prze-
budowy istniejących budynków, 

 b) lokalizacji nowych obiektów produkcyjnych, 
produkcyjno-usługowych i gospodarczych, 
wraz z niezbędnymi dla ich obsługi drogami, 
dojazdami, miejscami postojowymi samo-
chodów i dojņciami wewnętrznymi oraz urzą-
dzeniami infrastruktury technicznej, przy za-
chowaniu przepisów odrębnych i ustaleń ni-
niejszej uchwały, 

 c) z dopuszczeniem lokalu mieszkalnego dla 
zarządcy lub właņciciela wyżej wymienionych 
obiektów, z warunkiem zastosowania rozwią-
zań technicznych ograniczających uciążliwoņci 
wynikające z usytuowania w terenie AG, 

 d) z wykluczeniem wprowadzania nieczyszczo-
nych ņcieków do ziemi i ich rolniczego wyko-
rzystania; wykluczenie to nie dotyczy ņcieków 
pochodzących z własnego gospodarstwa do-
mowego oczyszczanych w gruncie przy za-
chowaniu przepisów szczególnych; 

5) U – tereny przeznaczone dla istniejących obiek-
tów i terenów oraz realizacji nowych obiektów 
nieuciążliwych usług związanych z obsługą lud-
noņci, jak UK – kultu religijnego, UH – handlu 
komercyjne i inne, nie stanowiące realizacji celów 
publicznych wraz z drogami wewnętrznymi, doj-
ņciami, miejscami postojowymi samochodów, 
zielenią urządzoną i izolacyjną, gdzie utrzymuje 
się istniejącą zabudowę i zagospodarowanie z 
możliwoņcią modernizacji, rozbudowy lub prze-
budowy istniejących budynków oraz ustala się 
budowę nowych obiektów; 

6) ZL – tereny lasów z zakazem zabudowy, przezna-
czone do użytkowania leņnego i prowadzenia go-
spodarki leņnej na podstawie planów urządzenia 
lasu, a także zadrzewienia ņródpolne, wraz z dro-
gami dojazdowymi, ņcieżkami rowerowymi i pie-
szymi oraz szlakami turystycznymi – gdzie do-
puszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej o ile wyczerpane zostaną wszystkie 
możliwoņci ich trasowania w powiązaniu z obsłu-
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gą komunikacyjną; dopuszczenie uwarunkowane 
dokonaniem procedury zmiany przeznaczenia te-
renów leņnych na cele nieleņne; 

7) ZC – tereny cmentarza grzebalnego istniejącego i 
planowanego, przeznaczonych dla pochówku 
zmarłych; dopuszcza się lokalizacje drobnych 
elementów sakralnych zagospodarowania, jak 
np. kaplicy, pomników, itp., teren ogrodzony, za-
opatrzony w media instalacyjne: oņwietlenie, wo-
dę, odprowadzenie wód deszczowych; dopuszcza 
się urządzenia i drobne obiekty obsługi cmentar-
nej, jak dom pogrzebowy, administracja cmenta-
rza, itp., ustala się: 

 a) nieprzekraczalną linię zabudowy 25 m od za-
bytkowej alei, 

 b) zakaz lokalizowania zabudowy mieszkaniowej 
w strefie sanitarnej od cmentarza, 

 c) zakaz lokalizowania ujęć wody do celów spo-
żywczych w strefie sanitarnej od cmentarza, 

 d) dopuszcza się lokalizowanie ujęć wody do 
celów gospodarczych na potrzeby funkcjono-
wania cmentarza w strefie sanitarnej od cmen-
tarza; 

8) KDp tereny parkingów, z nawierzchnią z elemen-
tów drobnowymiarowych (kostka brukowa natu-
ralna lub betonowa, nawierzchnia asfaltowa), 
odwodnienie terenu; 

9) KDG, KDZ, KDL, KDD - tereny komunikacji pu-
blicznej przeznaczone do użytkowania istnieją-
cych, realizacji nowych dróg publicznych w obrę-
bie linii rozgraniczających wyznaczonych rysun-
kiem planu, możliwoņć wczeņniejszego poszerza-
nia dróg istniejących w celu lokalizacji urządzeń 
związanych z funkcjonowaniem drogi oraz infra-
strukturą techniczną lokalizowaną za zgodą za-
rządcy drogi, według rozwiązań projektowych dla 
tej drogi, oraz zastosowaniem przepisów o go-
spodarce nieruchomoņciami; 

10) KDW – tereny dróg wewnętrznych, spełniających 
również funkcje dróg pożarowych; 

11) R – tereny użytków rolnych - tereny gruntów rol-
nych w rozumieniu przepisów odrębnych służące 
produkcji rolniczej, z zachowaniem istniejącego 
użytkowania wraz z drogami wewnętrznymi, do-
jazdami, istniejącymi urządzeniami infrastruktury 
technicznej; obowiązuje zakaz zabudowy. 

§ 13. 1. Zasady ochrony i kształtowania ładu 
przestrzennego - dostosowanie planowanego zago-
spodarowania oraz zabudowy do cech krajobrazu 
lokalnego poprzez: 
1) nawiązanie w nowoprojektowanych i moderni-

zowanych budynkach do form i gabarytów bu-
dynków istniejących; 

2) zachowanie tradycyjnego rozplanowania budyn-
ków w obrębie działki zagrodowej, za wyjątkiem: 

 a) zabudowy na terenach AG, gdzie dopuszcza 
się rozmieszczenie zabudowy zgodnie z po-
trzebami gospodarowania, 

 b) terenów wyłączonych spod zabudowy; 

3) kontynuację dominujących linii zabudowy przy-
ulicznej, według ustaleń szczegółowych. 

2. Zachowanie istniejących podziałów parce-
lacyjnych, przy ustaleniu minimalnej szerokoņci dzia-
łek od strony ulicy: 
1) dla zabudowy zagrodowej 18,0 m; 
2) dla zabudowy jednorodzinnej 18,0 m, a dla tere-

nu oznaczonego symbolem 2MN w miejscowoņci 
Głuchów - załącznik nr 4: 16 m; 

3) dla jednego segmentu budynku bliźniaczego 14,0 
m; 

4) dla zabudowy usługowej oraz zabudowy związa-
nej z działalnoņcią produkcyjno-usługową i go-
spodarczą 20,0 m. 

3. W obszarach wsi przeznaczonych do sytu-
owania zabudowy, ustala się: 
1) utrzymanie zasady sytuowania budynku miesz-

kalnego w częņci frontowej – przyulicznej działki, z 
uwzględnieniem ust. 1; 

2) dopuszcza się w szczególnych przypadkach: 
 a) lokalizowanie budynków i budowli w odległo-

ņci 1,50 m od granicy działki lub w granicy 
działki, z zachowaniem nieprzekraczalnych linii 
zabudowy, gdy szerokoņć działki jest mniejsza 
niż minimalna szerokoņć działki ustalona dla 
terenów danej funkcji, 

 b) remont, rozbudowę, przebudowę i nadbudo-
wę istniejących budynków zlokalizowanych 
bezpoņrednio przy granicy działki lub 1,5 m od 
tej granicy. 

4. Ustala się następujące parametry nowej i 
modernizowanej zabudowy: 
1) wysokoņć nowej zabudowy maksymalnie do 11 

m nad poziom terenu, a na terenach Obszaru 
Chronionego Krajobrazu 9,0 m; 

2) kolory elewacji jasne, neutralne, niejaskrawe; 
3) geometria dachu: 
 a) dachy budynków mieszkalnych symetryczne , 

dwu-, czterospadowe, naczółkowe, z preferen-
cja dachów dwuspadowych o nachyleniu 
głównych połaci 30º–45º, 

 b) dachy obiektów niemieszkalnych symetryczne 
o nachyleniu połaci 15º–40º; 

4) dla obiektów o znacznych rozpiętoņciach, jak np. 
hale sportowe, przemysłowe i magazynowe ge-
ometrii dachów nie ustala się, dopuszczając rów-
nież dachy płaskie i inne; 

5) we wszystkich budynkach możliwoņć realizacji 
użytkowych piwnic, których częņć nadziemna wli-
czana jest do wysokoņci budynków. 

5. Zasady realizacji ogrodzeń: 
1) nakazuje się miejscowe wycofanie ogrodzeń w 

głąb działek w miejscu sytuowania wjazdu bra-
mnego, parkingu, zieleni ozdobnej, przejņcia dla 
pieszych – minimum 2 m w rzucie poziomym od 
linii rozgraniczającej; 

2) nakazuje się narożne ņcięcia linii ogrodzeń nie 
mniejsze niż 5,0 x 5,0 m na skrzyżowaniach dróg 
lokalnych, dojazdowych i dojazdów; 
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3) zakazuje się stosowania ogrodzeń w pełnych 

prefabrykowanych elementów betonowych w 
ogrodzeniach frontowych działek, z wyjątkiem te-
renów zabudowy położonych w zasięgu poten-
cjalnego przekroczenia dopuszczalnego poziomu 
hałasu wzdłuż drogi krajowej Nr 72 – wsi Głu-
chów; w strefie Obszaru Chronionego Krajobrazu 
nakazuje się stosować w ogrodzeniach otwory w 
podmurówce umożliwiające migracje drobnych 
zwierząt (otwory o przekroju 15 x 15 cm w odle-
głoņciach co najmniej co 10 m); 

4) w miejscach gdzie ustalenia szczegółowe nie 
stanowią inaczej, ogrodzenia od strony dróg nie 
wyższe niż 1,3 m nad poziom terenu, wykonane z 
przęseł ograniczonych słupkami betonowymi lub 
metalowymi z wypełnieniem z elementów drew-
nianych, prętów metalowych, siatki drucianej, itp. 
materiałów; 

5) linie ogrodzeń powinny być oddalone co naj-
mniej o 1,5 m w rzucie poziomym od krawędzi 
skarp cieków wodnych i rowów melioracyjnych. 

§ 14. 1. Zasady ochrony ņrodowiska, zaso-
bów przyrodniczych terenów przez: 
1) zakaz lokalizacji w obszarach zabudowy wsi in-

westycji stwarzających zagrożenie dla życia lub 
zdrowia ludzi, a w szczególnoņci stwarzających 
zagrożenie wystąpienia poważnych awarii; 

2) nakaz stosowania zasad ochrony powierzchni 
ziemi przez: 

 a) wykorzystanie mas ziemnych z budowy do 
celów rekultywacji, niwelacji terenu lub jego 
nowego ukształtowania, 

 b) rozlokowanie urodzajnej warstwy wierzchniej 
gleby, zdjętej w trakcie budowy w miejscach, z 
których została zdjęta lub w obrębie terenów 
zieleni; 

3) zakaz wykorzystywania terenów otwartych: łąk i 
pastwisk na cele gospodarcze, w tym zakaz wy-
wozu odpadów budowlanych lub ziemi z wyko-
pów; 

4) nakaz działań na rzecz rekultywacji wyrobisk po-
eksploatacyjnych i pozostałoņci wysypisk odpa-
dów stałych i ich rekultywacji w kierunku rolnym 
lub leņnym; 

5) przestrzeganie standardów jakoņci ņrodowiska, w 
tym: 

 a) w sprawie dopuszczalnych poziomów niektó-
rych substancji w powietrzu, alarmowych po-
ziomów niektórych substancji w powietrzu 
oraz marginesów tolerancji dla dopuszczal-
nych poziomów niektórych substancji oraz w 
sprawie wartoņci odniesienia dla niektórych 
substancji w powietrzu, 

 b) dopuszczalnych poziomów hałasu w ņrodowi-
sku dla terenów zabudowy mieszkaniowej za-
grodowej, jednorodzinnej i terenów zabudowy 
związanej ze stałym lub wielogodzinnym po-
bytem dzieci i młodzieży, według obowiązują-
cych przepisów ochrony ņrodowiska, w tym 
kwalifikację: 

  - wszystkich terenów jako terenów pod zabu-
dowę mieszkaniową, oznaczonych symbo-
lami RM – o przeznaczeniu pod zabudowę 
zagrodową, MN – o przeznaczeniu pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną, 

  - wszystkich terenów jako terenów na cele 
mieszkaniowo-usługowe, oznaczonych sym-
bolami AG – tereny aktywnoņci produkcyjno-
usługowych i gospodarczych gospodarstw 
rolnych, U – nieuciążliwych usług, 

 c) ograniczenie hałasu i wibracji, promieniowa-
nia, zanieczyszczenia powietrza, gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych przekracza-
jące dopuszczalne poziomy, nie mogą sięgać 
poza granice działki, na której są wytwarzane, 

 d) ograniczenie hałasu w pomieszczeniach prze-
znaczonych na pobyt ludzi poprzez stosowanie 
szyb dźwiękoszczelnych w oknach oraz wpro-
wadzanie pasów zieleni izolacyjnej o minimal-
nej szerokoņci 10,0 m na działkach wzdłuż 
dróg głównych i zbiorczych, w ramach których 
ustala się nakaz zagospodarowania odpo-
wiednimi gatunkami drzew i krzewów o wła-
ņciwoņciach pochłaniania hałasu. 

2. Utrzymanie drożnoņci cieków wodnych z 
zakazem samowolnych przekształceń rowów i urzą-
dzeń melioracji wodnych, w tym: 
1) w obszarach zmeliorowanych nakazuje się doko-

nanie uzgodnień z zarządzającym siecią wszelkiej 
zabudowy i zagospodarowania terenów oraz 
przebudowy sieci drenarskich; 

2) zachowanie ciągłoņci rowów i sieci drenarskich, 
w tym zwłaszcza przy realizacji dróg i sieci infra-
struktury inżynieryjnej. 

3. Ochronę krajobrazu kulturowego przez: 
1) utrzymanie skali i form zabudowy; 
2) zachowanie charakterystycznych form zabudowy 

wiejskiej, cechujących się jednakowym nachyle-
niem głównych połaci dachowych, ukształtowa-
niem częņci wejņciowej budynku; 

3) barwą pastelową elewacji skontrastowaną ciem-
nym pokryciem dachu; 

4) zachowanie istniejącej zieleni wysokiej, zadrze-
wień ņródpolnych i przydrożnych oraz pojedyn-
czych drzew, ograniczoną wycinkę drzew i krze-
wów wyłącznie w celu sytuowania nowo powsta-
jącej zabudowy kubaturowej. 

4. W stosunku do stanowiska archeologicz-
nego i jego strefy ochrony obowiązują następujące 
zasady: 
1) dopuszczenie realizacji inwestycji przewidzianej 

planem w miejscu stanowiska archeologicznego 
po przeprowadzeniu badań wykopaliskowych po 
uzyskaniu wyprzedzająco decyzji właņciwych 
służb konserwatorskich; 

2) na sąsiadujących ze stanowiskiem archeologicz-
nym terenach usytuowanych w odległoņci do 
150,0 m od stanowiska ustala się zasadę ustano-
wienia nadzoru archeologicznego na czas prowa-
dzenia robót ziemnych. 
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§ 15. 1. Warunki i zasady scalania i podziału 
nieruchomoņci objętych planem: 
1) w obrębie terenu objętego planem nie wyznacza 

się granic terenów wymagających przeprowa-
dzania procedury scalania i podziałów nierucho-
moņci w trybie ustawy; 

2) ustala się możliwoņć scalania i podziału na działki 
budowlane w trybie indywidualnym, przy zacho-
waniu przepisów szczególnych i następujących 
warunków: 

 a) zapewnienia dostępu do drogi publicznej oraz 
sieci i urządzeń uzbrojenia terenu zgodnie z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
odrębnymi i ustaleniami planu, 

 b) wydzielenie działki w drugiej linii zabudowy 
wymaga wydzielenia dojazdu spełniającego 
ww. wymogi oraz zapewniającego możliwoņć 
prowadzenia sieci uzbrojenia terenu, 

 c) kształt i powierzchnia projektowanych działek 
winna umożliwić ich zabudowę i zagospoda-
rowanie, zgodne z projektowanym przezna-
czeniem terenu przy zachowaniu przepisów 
szczególnych i ustaleń uchwały, 

 d) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
dla zabudowy jednorodzinnej: 

  - wolnostojącej 900 m², 
  - jednego budynku bliźniaczego 750 m², 
  - zagrodowej 1200 m², 
  - usługowej i na terenach aktywnoņci produk-

cyjno-usługowej i gospodarczej 1000 m²; 
3) dopuszcza się wydzielenie działek o powierzchni 

mniejszej niż wymieniona w ust. 2 wyłącznie dla: 
 a) powiększenia działki sąsiedniej pod warun-

kiem, że działka z której wydzielony jest teren 
zachowa wartoņci użytkowe, zgodnie z ustale-
niami niniejszej uchwały, 

 b) lokalizacji obiektów i urządzeń infrastruktury 
technicznej, 

 c) wydzielenia dojazdu do nowoprojektowanych 
działek budowlanych. 

 
Rozdział 3 

Ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów 
 
§ 16. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Bia-

łynin Krasówka, przedstawionego na załączniku gra-
ficznym nr 1 do uchwały oznaczonego symbolem  
1 MN, w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna, w tym wolnostojąca i 
bliźniacza; 

2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) inna zabudowa towarzysząca zgodnie z § 12, 
 c) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i 
zasadami okreņlonymi w § 3 i w § 12 uchwały, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków zgodnie z ustale-
niami § 13 uchwały, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu MN zgodnie z 
rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 5 m od ulic publicznych przylegających do 
terenu MN, 

  - 12 m od granic lasu, 
  - 4 m od działek sąsiadujących z terenem, 
 h) dostępnoņć komunikacyjna poprzez zjazdy z 

przyległych do terenu od północy i zachodu 
ulic publicznych, 

 i) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgo-
dnie z ustaleniami § 11 uchwały, 

 j) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przy-
rodniczych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14, 

 k) warunki i zasady scalania i podziału nieru-
chomoņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwa-
ły. 

§ 17. 1. Dla terenu we wsi Borysław, stano-
wiącego graficzny załącznik nr 2 do uchwały, ozna-
czonego symbolem 1R, w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny użytków 

rolnych, zgodnie z zasadami okreņlonymi w § 12 
uchwały; 

2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) zadrzewienia na gruntach rolnych, 
 b) dojazdy do użytków rolnych, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dostępnoņć komunikacyjna z terenu działki 

zagrodowej, 
 b) usytuowanie miejsc postojowych samocho-

dów związanych z obsługą terenu w ramach 
własnej działki poza liniami rozgraniczającymi 
dróg publicznych; 

4) zakazuje się wprowadzanie nieczyszczonych ņcie-
ków do ziemi i ich rolniczego wykorzystania; 

5) ustalenia dotyczące ochrony stanowiska arche-
ologicznego i strefy ochrony konserwatorskiej, 
zgodnie z § 9 uchwały. 

§ 18. 1. W odniesieniu do terenów we wsi 
Celigów, przedstawionych na załączniku graficznym 
nr 3 do uchwały oznaczonych symbolem 1RZ w pla-
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nie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - trwałe użytki zielo-

ne; 
2) przeznaczenie dopuszczalne - drogi wewnętrzne, 

urządzenia i sieci infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) nakaz zachowania użytków zielonych i wód 

płynących stanowiących częņć korytarza eko-
logicznego, 

 b) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12 uchwały, 

 c) zakaz zabudowy; 
4) zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych 

ņcieków do gruntu na terenie RZ. 
2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1AG, 

w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - teren zagospoda-

rowania i zabudowy związanej z działalnoņciami 
produkcyjno-usługowymi i gospodarczymi, o 
uciążliwoņci mieszczącej się w granicach działki, 
do której prowadzący działalnoņć posiada tytuł 
prawny; 

2) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu, 
wymogami przepisów odrębnych i zasadami 
okreņlonymi w § 12 uchwały, 

 b) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
1000 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
30% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków zgodnie z ustale-
niami § 13 uchwały, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu AG, zgodnie z 
rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 5,0 m od drogi publicznej KDD, 
  - 4,0 m od granic z sąsiednimi działkami, 
 h) usytuowanie miejsc parkingowych w liczbie 

odpowiadającej funkcji terenu, na własnej 
działce poza liniami rozgraniczającymi dróg 
publicznych. 

3. Dla terenów oznaczonych symbolami 
1RM, 2RM, w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na 

działkach o minimalnej szerokoņci 18,0 m, 
 b) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej i zagrodowej maksymalnie o 

powierzchni stanowiącej 30% powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, 

 c) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 3 uchwały, 

 b) usytuowanie w obrębie działki zgodnie z usta-
leniami § 13 uchwały, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-
niami § 13 uchwały, 

 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

  - 20,0 m od osi jezdni drogi publicznej KDZ, 
  - 5,0 m od linii rozgraniczającej drogi publicz-

nej KDD, 
  - 4,0 m od linii rozgraniczających z terenami 

sąsiednimi, 
 e) minimalna powierzchnia siedliska zabudowy 

zagrodowej 1200 m², a działki budowlanej 900 
m², z wyjątkiem działek podzielonych przed 
wejņciem w życie tego planu, 

 f) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
20% powierzchni działki, 

 h) dostępnoņć komunikacyjna z przyległych ulic, 
 i) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, 

zgodnie z ustaleniami § 11 uchwały, 
 j) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przy-

rodniczych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14, 
 k) warunki i zasady scalania i podziału nieru-

chomoņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwa-
ły. 

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 2R, w 
planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny użytków 

rolnych zgodnie z zasadami okreņlonymi w § 12 
uchwały; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zadrzewienia na gruntach rolnych, 
 b) dojazdy do użytków rolnych, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dostępnoņć komunikacyjna z terenu działki 

zagrodowej, 
 b) usytuowanie miejsc postojowych samocho-

dów związanych z obsługą terenu w ramach 
własnej działki poza liniami rozgraniczającymi 
dróg publicznych; 

4) zakazuje się wprowadzanie nieczyszczonych ņcie-
ków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie. 

§ 19. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Głu-
chów, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
4 do uchwały, oznaczonego symbolem 2MN w pla-
nie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
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2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) inną zabudowę towarzyszącą zgodnie z § 12 
uchwały, 

 c) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12 uchwały, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, forma i gabaryty 
nowo projektowanych i modernizowanych 
budynków zgodnie z ustaleniami § 13 uchwa-
ły, 

 f) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 2MN zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

  - 12,0 m od linii rozgraniczającej terenu 2MN i 
drogi publicznej, 

  - 5,0 m od planowanej drogi wewnętrznej 
1KDW, 

  - 4,0 m od działek sąsiadujących z terenem 
2MN, 

 g) ustalenia dotyczące strefy ochrony stanowiska 
archeologicznego zgodnie z § 9 uchwały, 

 h) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgo-
dnie z ustaleniami § 11 uchwały, 

 i) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przy-
rodniczych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14, 

 j) zasady scalania i podziału nieruchomoņci, 
zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 3R, w 
planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej zgodnie z zasadami 
okreņlonymi w § 12 uchwały; 

2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) zadrzewienia na gruntach rolnych, 
 b) dojazdy do użytków rolnych, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dostępnoņć komunikacyjna od strony północ-

nej wzdłuż zachodniej granicy po drodze pol-
nej wydzielonej geodezyjnie, 

 b) procent powierzchni biologicznie czynnej – 
100%; 

4) zakazuje się wprowadzanie nieczyszczonych ņcie-
ków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDW, 
w planie ustala się: 
1) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających 6,0 

m; 
2) na zakończeniu poszerzenie w postaci placu do 

zawracania dla pojazdów kołowych; 
3) dopuszcza się jednoprzestrzenną posadzkę drogi 

– bez krawężników; 
4) ustalenia dotyczące strefy ochrony stanowiska 

archeologicznego zgodnie z § 9 uchwały. 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDL, 

w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - droga lokalna 1KDL 

– częņć przekroju drogowego – pas od południo-
wej strony opracowania; 

2) w granicach planu pas drogi 1KDL o szerokoņci 
2,5 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna – 
0%. 

§ 20. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Głu-
chów, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
5 do uchwały oznaczonego symbolem 3MN, w pla-
nie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) inną zabudowę towarzyszącą zgodnie z § 12 
uchwały, 

 c) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i 
zasadami okreņlonymi w § 12 uchwały oraz z 
przepisami odrębnymi wynikającymi z poło-
żenia terenu w granicach Obszaru Chronione-
go Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków zgodnie z ustale-
niami § 13 uchwały, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 3MN zgodnie z 
rysunkiem planu, tj.: 

  - 20,0 m od drogi publicznej 2KDD, 
  - 5,0 m od planowanej drogi wewnętrznej 

2KDW, 
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  - 4,0 m od działek sąsiadujących z terenem; 
4) dopuszcza się zmniejszenie oznaczonej na rysun-

ku planu strefy bezpieczeństwa od napowietrznej 
linii elektroenergetycznej 15 kV w oparciu o wa-
runki zabudowy wydane przez operatora sieci, 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDD 
w planie ustala się: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających 10,0 m, z 

tego w granicach planu częņć przekroju drogo-
wego o zmiennej szerokoņci 3,5 m do 5,0 m, 
zgodnie z rysunkiem planu. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDW, 
w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi we-

wnętrznej; 
2) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających 8,0 

m, z tego w granicach planu częņć przekroju dro-
gowego o szerokoņci 5,0 m; 

3) dopuszcza się jednoprzestrzenną posadzkę bez 
krawężników. 

§ 21. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Głu-
chów, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
6 do uchwały, oznaczonego symbolem 4MN w pla-
nie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) inną zabudowę towarzyszącą oraz uzupełnia-
jącą działki już częņciowo zagospodarowane 
zgodnie z § 12, 

 c) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i 
zasadami okreņlonymi w 12 uchwały, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków, zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 4MN, zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

  - 10,0 m od przyległych do terenu dróg pu-
blicznych dojazdowych KDD, zgodnie z ry-
sunkiem planu, 

  - 4,0 m od granicy działek sąsiadujących z 
terenem, 

 h) dopuszcza się modernizację, remonty, nadbu-
dowę i przebudowę istniejących obiektów 
usytuowanych częņciowo pomiędzy linią roz-
graniczającą terenu 4MN z drogą, a nieprze-
kraczalną linią zabudowy wraz z rozbudową, 
jednak wyłącznie w kierunku w głąb działki; 

4) ustalenia dotyczące strefy ochrony stanowiska 
archeologicznego zgodnie z § 9 uchwały; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

§ 22. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Głu-
chów, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
7 do uchwały oznaczonego symbolem 1ZC w planie 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren cmentarza 

grzebalnego jako przeznaczenie podstawowe; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) lokalizacja drobnych usług związanych z funk-

cją cmentarza, zgodnie z § 12, 
 b) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-

struktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) powierzchnia biologicznie czynna minimum 

30%, 
 b) dopuszcza się zmniejszenie oznaczonej na 

rysunku planu strefy ochronnej od linii elek-
troenergetycznej 15 kV (2 x 7,5 m) w oparciu o 
warunki zabudowy wydane przez operatora 
sieci, zgodnie z przepisami odrębnymi, 

 c) w strefie sanitarnej od cmentarza: 
  - zakaz lokalizowania zabudowy mieszkanio-

wej, 
  - zakaz lokalizowania ujęć wody do celów 

spożywczych, 
  - zakaz lokalizowania wszelkich usług związa-

nych z produkcją, przechowywaniem i dys-
trybucją żywnoņci, 

 d) w strefie sanitarnej od cmentarza (50 m od 
granic terenu 1ZC) dopuszcza się lokalizowa-
nia ujęć wody do celów gospodarczych na po-
trzeby funkcjonowania cmentarza, 

 e) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, 
zgodnie z ustaleniami § 11 uchwały, 

 f) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przy-
rodniczych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14, 

 g) w związku z występowaniem na sąsiedniej 
działce po wschodniej stronie obszaru planu - 
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zabytkowego cmentarza, w planie ustala się 
następujące zasady: 

  - prace ziemne w sąsiedztwie drzew i krzewów 
usytuowanych w obrębie planu należy pro-
wadzić ręcznie w sposób jak najmniej szko-
dzący systemowi korzeniowymi, 

  - dla terenów przyległych do granic cmentarza 
i alei ustala się zasadę zagospodarowania 
zapewniającego właņciwą ich ekspozycję, w 
tym zakaz realizacji zabudowy w strefach 
eksponowania cmentarza, w trym w grani-
cach planu zakaz zabudowy na terenie 1ZC, 

  - zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów, 
 h) warunki i zasady scalania i podziału nieru-

chomoņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwa-
ły. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 3KDW, 
w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi we-

wnętrznej; 
2) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających 8,0 

m, z tego w granicach planu częņć przekroju dro-
gowego o szerokoņci 6,0 m; 

3) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna – 
0%; 

4) dopuszcza się jednoprzestrzenną posadzkę bez 
krawężników. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDp, 
w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren parkingu do 

obsługi cmentarza; 
2) powierzchnia biologicznie czynna minimum 10%; 
3) dopuszcza się jednoprzestrzenną posadzkę bez 

krawężników. 
§ 23. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Głu-

chów, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
8 do uchwały i oznaczonego symbolem 5MN w pla-
nie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków zgodnie z ustale-
niami § 13 uchwały, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 5MN, zgodnie z 
rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 5,0 m od linii rozgraniczających przyległych 
do terenu 5MN dróg dojazdowych (2KDD i 
3KDD), 

  - 4,0 m od granic działek sąsiadujących z tere-
nem 5MN, 

 h) dopuszcza się modernizację, remonty, nadbu-
dowę i przebudowę istniejących obiektów 
usytuowanych częņciowo pomiędzy linią roz-
graniczającą terenu 5MN, a nieprzekraczalną 
linią zabudowy wraz z rozbudową budynków, 
jednak wyłącznie w kierunku w głąb działki; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenu 5MN ustala się 
poprzez zjazdy z dróg publicznych 2KDD i 3KDD 
przylegających do południowej i północnej grani-
cy terenu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDD, 
3KDD w planie ustala się: 
1) szerokoņć w liniach rozgraniczających drogi 10,0 

m, zgodnie z rysunkiem planu, z tego w grani-
cach planu częņć przekroju drogowego o szero-
koņci 4,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

2) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna 
0%. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDZ: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
 a) droga zbiorcza; 
2) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających 24,0 

m, z tego w granicach planu częņć przekroju dro-
gowego o szerokoņci 8,0 m; 

3) nakaz zachowania istniejącego szpaleru drzew 
wzdłuż linii rozgraniczającej drogi; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
10%. 

§ 24. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Głu-
chów, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
9 do uchwały oznaczonego symbolem 6MN, w pla-
nie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) zabudowa zagrodowa, 
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 c) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-

struktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-

dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12 uchwały oraz z 
przepisami odrębnymi wynikającymi z poło-
żenia terenu w granicach Obszaru Chronione-
go Krajobrazu Górnej i Ņrodkowej Rawki, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m2, z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków, zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 6MN, zgodnie z 
rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 10,0 m od linii rozgraniczającej z przyległą do 
terenu 6MN drogą publiczną po jego pół-
nocno-zachodniej stronie, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczającej działek sąsia-
dujących z terenem 6MN; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenu 6MN ustala się 
poprzez zjazdy z drogi publicznej lokalnej przyle-
gającej od północno-zachodniej strony do grani-
cy tego terenu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 8 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

§ 25. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Głu-
chów, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
10 do uchwały, oznaczonego symbolem 7MN w 
planie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego - jako przeznaczenie do-
puszczalne, 

 b) zabudowa zagrodowa, 
 c) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-

struktury technicznej – jako przeznaczenie do-
puszczalne; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy 
zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i 
zasadami okreņlonymi w § 12, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowoprojektowanych i mo-
dernizowanych budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 7MN, zgodnie z 
rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 4,0 m od linii rozgraniczających działek są-
siadujących z terenem 7MN; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenu 7MN ustala się 
poprzez zjazdy z drogi publicznej znajdującej się 
po południowej stronie w stosunku do działki, 
poprzez drogi wewnętrzne (poza obszarem planu) 
oznaczone na rysunku planu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 4R, w 
planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej zgodnie z zasadami 
okreņlonymi w § 12 uchwały; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zadrzewienia na gruntach rolnych, 
 b) dojazdy do użytków rolnych, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dostępnoņć komunikacyjna z terenu działki 

zagrodowej, 
 b) usytuowanie miejsc postojowych samocho-

dów związanych z obsługą terenu w ramach 
własnej działki poza liniami rozgraniczającymi 
dróg publicznych; 

4) zakazuje się wprowadzania nieczyszczonych ņcie-
ków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie. 

§ 26. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Ja-
sień, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
11 do uchwały, oznaczonego symbolem 1U w planie 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi nieuciążliwe; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-

struktury technicznej, 
 b) biura jako towarzyszące przeznaczeniu pod
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stawowemu, 
 c) lokal mieszkalny wbudowany lub w formie 

wolnostojącej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-

dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12 uchwały z ograni-
czeniem wysokoņci nowoprojektowanych 
obiektów do 10,0 m od poziomu terenu do po-
ziomu kalenicy dachu, w tym nadziemna częņć 
użytkowanych piwnic, 

 b) geometria dachów według ustaleń § 13 
uchwały, 

 c) obsługa komunikacyjna z drogi 4KDW, przyle-
gającej od północnej strony do terenu 1U, 

 d) dopuszcza się jeden wyjazd na drogę zbiorczą 
KDZ (znajdującą się poza obszarem planu) – 
po uzgodnieniu z zarządcą tej drogi, 

 e) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% 
powierzchni działki, 

 f) powierzchnia biologicznie czynna minimum 
10% terenu, 

 g) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, 
zgodnie z ustaleniami § 11 uchwały, 

 h) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przy-
rodniczych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14, 

 i) warunki i zasady scalania i podziału nieru-
chomoņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwa-
ły. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 4KDW, 
w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi we-

wnętrznej; 
2) ņcięcie narożnika minimum 5,0 x 5,0 m; 
3) dopuszcza się jednoprzestrzenną posadzkę drogi 

bez krawężników; 
4) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna – 

0%. 
§ 27. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Ja-

sień, przedstawionego na załączniku graficznym nr 
12 do uchwały, oznaczonego symbolem 3RM w pla-
nie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na 

działkach o minimalnej szerokoņci 18,0 m, 
 b) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej i zagrodowej maksymalnie o 
powierzchni stanowiącej 30% powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, 

 c) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 3, 

 b) usytuowanie w obrębie działki zgodnie z usta-
leniami § 13, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

  - 10,0 m od linii rozgraniczającej drogi pu-
blicznej KDZ po zachodniej stronie terenu, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczających z terenami 
sąsiednimi, 

 e) minimalna powierzchnia działki budowlanej 
1200 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 f) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki; 

4) dostępnoņć komunikacyjna poprzez zjazdy po 
działkach własnych; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDZ: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
 a) droga zbiorcza; 
2) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających 16,0 

m, z tego w granicach planu częņć przekroju dro-
gowego o szerokoņci 5,0 m; 

3) nakaz zachowania istniejącego szpaleru drzew 
wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej drogi; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
10%. 

§ 28. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Ko-
chanów, przedstawionego na załączniku graficznym 
nr 13 do uchwały, oznaczonego symbolem 8MN w 
planie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12 oraz z przepisami 
odrębnymi wynikającymi z położenia terenu w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Górnej i Ņrodkowej Rawki, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 
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 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 

powierzchni działki, 
 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 

50% powierzchni działki, 
 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 

zgodnie z ustaleniami § 13, 
 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-

dernizowanych budynków, zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 8MN zgodnie z 
rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 8,0 m od linii rozgraniczających z przyległą 
do terenu 8MN drogą 5KDD, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczającej działek sąsia-
dujących z terenem MN, 

 h) napowietrzna linia elektroenergetyczna ze 
słupową stacją transformatorową - dopuszcza 
się zmniejszenie strefy ochronnej linii i zbliże-
nie zabudowy bliżej niż 7,5 m od linii, po uzy-
skaniu zgody zarządcy sieci, w nawiązaniu do 
przepisów odrębnych; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenu 8MN ustala się 
poprzez zjazdy z drogi dojazdowej 5KDD przyle-
gającej do zachodniej granicy terenu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 4KDD, 
w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - droga dojazdowa – 

częņć przekroju drogowego – pas pomiędzy ist-
niejącą, a projektowaną od zachodniej strony li-
nią rozgraniczającą terenu 8MN; 

2) w granicach planu pas drogi o szerokoņci 1,0 - 5,0 
m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna – 
0%. 

§ 29. 1. W odniesieniu do terenów we wsi 
Kochanów, przedstawionych na załączniku graficz-
nym nr 14 do uchwały, oznaczonych symbolami 
9MN i 10MN w planie przyjmuje się następujące 
ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-
struktury; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12 oraz z przepisami 

odrębnymi wynikającymi z położenia terenu w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Górnej i Ņrodkowej Rawki oraz w obszarze 
wód podziemnych głównego zbiornika (ONO), 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków, zgodnie z ustale-
niami § 13; maksymalna wysokoņć od pozio-
mu terenu do najwyższego punktu kalenicy 
9,0 m, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenów 9MN i 10 MN: 
zgodnie z rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 10,0 m od linii rozgraniczających z przyległą 
do terenów 9MN-10MN drogą publiczną, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczających działek są-
siadujących z terenami 9MN-10MN, 

 h) napowietrzna linia elektroenergetyczna ze słu-
pową stacją transformatorową - dopuszcza się 
zmniejszenie strefy ochronnej od linii i zbliże-
nie zabudowy bliżej niż 7,5 m do linii, pod wa-
runkiem uzyskania zgody zarządcy sieci, w 
nawiązaniu do przepisów odrębnych; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenów 9MN-10MN 
ustala się poprzez zjazdy z drogi publicznej dojaz-
dowych (KDD) przylegającej do terenów; 

5) ustalenia dotyczące stanowiska archeologicznego 
i jego strefy ochronnej, zgodnie z § 9 uchwały; 

6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

7) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

8) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 5KDW, 
w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi we
 wnętrznej; 
2) nakaz ņcięcia narożników minimum 5,0 x 5,0 m; 
3) dopuszcza się jednoprzestrzenną posadzkę bez 

krawężników; 
4) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających 6,0 

m; 
5) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna – 

0%. 
§ 30. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Ko-

chanów, przedstawionego na załączniku graficznym 
nr 15 do uchwały, oznaczonego symbolem 11MN w 
planie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
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 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12 oraz z przepisami 
odrębnymi wynikającymi z położenia terenu w 
granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu 
Górnej i Ņrodkowej Rawki, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
900 m², z wyjątkiem działek podzielonych 
przed wejņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków, zgodnie z ustale-
niami § 13 - maksymalna wysokoņć od pozio-
mu terenu do najwyższego punktu kalenicy 
9,0 m, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 11MN, zgodnie z 
rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 5,0 m od linii rozgraniczających z przyległą 
do terenu MN drogą KDL, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczającej działek sąsia-
dujących z terenem MN; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenu 11MN ustala 
się poprzez zjazdy z drogi lokalnej 2KDL przylega-
jącej do północno-wschodniej granicy terenu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2KDL, 
w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - droga lokalna – 

częņć przekroju drogowego – pas pomiędzy ist-
niejącą, a projektowaną od wschodniej strony li-
nią rozgraniczającą terenu 11MN; 

2) w granicach planu pas drogi o szerokoņci 3,0 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna – 
0%. 

§ 31. 1. W odniesieniu do terenów we wsi 
Michowice, przedstawionych na załącznikach gra-
ficznych nr 16A i 16B do uchwały, oznaczonych 
symbolami 12MN i 13MN w planie przyjmuje się 
następujące ustalenia: 

1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 30% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego, 

 b) zabudowa zagrodowa, 
 c) drogi wewnętrzne oraz urządzenia i sieci infra-

struktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy 

zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i 
zasadami okreņlonymi w § 12, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej z 
zabudowa mieszkaniową jednorodzinną MN 
900 m², z zabudową zagrodową MR 1200 m², z 
wyjątkiem działek podzielonych przed wej-
ņciem w życie tego planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu MN, zgodnie z 
rysunkiem planu, w szczególnoņci: 

  - 10,0 m od linii rozgraniczających z przyle-
głymi do terenów MN drogami KDL oraz 5,0 
m od linii rozgraniczającej drogi publicznej 
5KDD, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczającej działek sąsia-
dujących z terenem MN; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenów 12MN, 
13MN ustala się poprzez zjazdy z dróg dojazdo-
wych KDD przylegających do terenów; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 5KDD, 
w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - droga dojazdowa – 

częņć przekroju drogowego – pas pomiędzy ist-
niejącą, a projektowaną od wschodniej strony li-
nią rozgraniczającą terenów 12MN i 13MN; 

2) w granicach planu pas drogi o szerokoņci 3,0 m, 
zgodnie z rysunkiem planu; 

3) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna – 
0%. 

§ 32. 1. W odniesieniu do terenów we wsi 
Michowice, przedstawionych na załączniku graficz-
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nym nr 17 do uchwały, oznaczonych symbolami 
4RM i 5RM w planie przyjmuje się następujące usta-
lenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-

dowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

zagrodowej maksymalnie o powierzchni sta-
nowiącej 30% powierzchni użytkowej budynku 
mieszkalnego, 

 b) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12, 

 b) dopuszczenie nowej zabudowy zagrodowej w 
ramach istniejących działek – zabudowy za-
grodowej, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50%, 
 d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 

50%, 
 e) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-

dernizowanych budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 f) nieprzekraczalne odległoņci linii nowej zabu-
dowy od linii rozgraniczających terenów 4MR i 
5MR zgodnie z rysunkiem planu, 4 m od linii 
rozgraniczającej działek sąsiadujących z tymi 
terenami; 

4) dostępnoņć komunikacyjną ustala się poprzez 
zjazdy z drogi wewnętrznej KDW oznaczonej na 
rysunku planu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 5R, 
6R, 7R, w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny rolniczej 

przestrzeni produkcyjnej zgodnie z zasadami 
okreņlonymi w § 12 uchwały; 

2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) dojazdy do użytków rolnych, urządzenia i sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) zasady i warunki zagospodarowania terenu: 
 a) dostępnoņć komunikacyjna z ulic wewnętrz-

nych wydzielonych geodezyjnie; 
4) zakazuje się wprowadzanie nieoczyszczonych 

ņcieków do ziemi i ich rolnicze wykorzystanie; 
5) wymagana powierzchnia biologicznie czynna 

100%. 
3. Dla terenu oznaczonego symbolem 1ZL, 

2ZL, w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów bez 

prawa zabudowy; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 

 a) zadrzewienia na gruntach rolnych, 
 b) dojazdy do użytków leņnych; 
3) zakazuje się wprowadzanie nieoczyszczonych 

ņcieków do ziemi; 
4) wymagana powierzchnia biologicznie czynna 

100%. 
4. Dla terenu oznaczonego symbolem 6KDW 

i 7KDW, w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren drogi we-

wnętrznej; 
2) nakaz ņcięcia narożników minimum 5,0 x 5,0 m; 
3) dopuszcza się jednoprzestrzenną posadzkę bez 

krawężników; 
4) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających 6,0 

m; 
5) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna 

0%. 
§ 33. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Mi-

łochniewice, przedstawionego na załączniku graficz-
nym nr 18 do uchwały, oznaczonego symbolem 
14MN w planie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej maksymalnie o powierzchni 
stanowiącej 40% powierzchni użytkowej bu-
dynku mieszkalnego - jako przeznaczenie do-
puszczalne, 

 b) zabudowa zagrodowa, 
 c) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy 

zgodnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i 
zasadami okreņlonymi w § 12, 

 b) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 c) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50%, 

 d) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków, zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 e) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 14MN, zgodnie z 
rysunkiem planu, w nawiązaniu do stanu ist-
niejącego, w szczególnoņci: 

  - 2 m od linii rozgraniczających drogi publicz-
nej KDD; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenu 14MN ustala 
się poprzez zjazdy z drogi dojazdowej przylegają-
cej do terenu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) ustalenia dotyczące strefy ochronnej stanowiska 
archeologicznego, zgodnie z § 9 uchwały; 

7) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

 a) warunki i zasady scalania i podziału nieru-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 240 – 14026 – Poz. 2504 
 
chomoņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

§ 34. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Mi-
łochniewice, przedstawionego na załączniku graficz-
nym nr 19 do uchwały oznaczonego symbolem 
15MN przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie terenu podstawowe – zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczone: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

maksymalnie o powierzchni stanowiącej 30% 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalne-
go, 

 b) zabudowa zagrodowa, 
 c) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-

dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
mieszkaniowej 900 m², z wyjątkiem działek 
podzielonych przed wejņciem w życie tego 
planu, minimalna powierzchnia siedliska za-
budowy zagrodowej 1200 m², 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu 15MN, zgodnie z 
rysunkiem planu 4,0 m od granicy z sąsiedni-
mi działkami; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenu 15MN ustala 
się poprzez zjazdy z drogi dojazdowej KDD, znaj-
dującej się po północnej stronie poza graniami 
planu, prowadzone po działkach własnych; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

§ 35. 1. Dla terenów we wsi Skoczykłody, 
przedstawionych na załączniku graficznym nr 20 do 
uchwały oznaczonych symbolami 16MN i 17MN 
przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

maksymalnie o powierzchni stanowiącej 30% 
powierzchni użytkowej budynku mieszkalne-
go, 

 b) zabudowa zagrodowa, 

 c) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12, 

 b) minimalna powierzchni działki budowlanej 
mieszkaniowej 900 m², z wyjątkiem działek 
podzielonych przed wejņciem w życie tego 
planu, 

 c) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 d) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 e) usytuowanie zabudowy w obrębie działki 
zgodnie z ustaleniami § 13, 

 f) forma i gabaryty nowo projektowanych i mo-
dernizowanych budynków, zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 g) nieprzekraczalne odległoņci linii zabudowy od 
linii rozgraniczających terenu MN, zgodnie z 
rysunkiem planu, tj. 4,0 m od linii rozgranicza-
jących działek sąsiadujących z terenami 16MN, 
17MN i 4,0 m od linii rozgraniczających z dro-
gą 6KDW; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenów 16MN, 
17MN ustala się poprzez zjazdy z przylegającej do 
planu drogi dojazdowej oraz prowadzone po 
działkach własnych; 

5) ustalenia dotyczące strefy ochrony stanowiska 
archeologicznego zgodnie z § 9 uchwały; 

6) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

7) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

8) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

§ 36. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Wy-
sokienice, przedstawionego na załączniku graficz-
nym nr 21 do uchwały oznaczonego symbolem 
6RM, w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na 

działkach o minimalnej szerokoņci 18,0 m, 
 b) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej i zagrodowej maksymalnie o 
powierzchni stanowiącej 30% powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, 

 c) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12, 

 b) usytuowanie w obrębie działki zgodnie z usta-
leniami § 13, 
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 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-

niami § 13, 
 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 

rysunkiem planu, w tym: 
  - 5,0 m od linii rozgraniczających sąsiadują-

cych z terenem dróg publicznych istnieją-
cych i projektowanych, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczającej z terenami 
sąsiednimi, 

 e) minimalna powierzchnia siedliska zabudowy 
zagrodowej 1200 m², a działki budowlanej z 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną 900 
m², z wyjątkiem działek podzielonych przed 
wejņciem w życie tego planu, 

 f) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki, 

 h) dostępnoņć komunikacyjna terenu poprzez 
zjazdy z sąsiadujących dróg publicznych, 

 i) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, 
zgodnie z ustaleniami § 11 uchwały, 

 j) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przy-
rodniczych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14, 

 k) warunki i zasady scalania i podziału nieru-
chomoņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwa-
ły. 

§ 37. 1. W odniesieniu do terenów we wsi 
Wysokienice, przedstawionych na załączniku gra-
ficznym nr 22 do uchwały, oznaczonych symbolami: 
7RM, 8RM i 9RM przyjmuje się następujące ustale-
nia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-

dowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na 

działkach o minimalnej szerokoņci 18,0 m, 
 b) nieuciążliwe usługi towarzyszące zabudowie 

mieszkaniowej i zagrodowej maksymalnie o 
powierzchni stanowiącej 30% powierzchni 
użytkowej budynku mieszkalnego, 

 c) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 
infrastruktury technicznej; 

3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
zabudowy: 

 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-
dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12, 

 b) usytuowanie w obrębie działki zgodnie z usta-
leniami § 13, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

  - 8,0 m od linii rozgraniczających sąsiadują-
cych z terenem drogi publicznej KDZ, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczających z pozostały-
mi terenami sąsiednimi, 

 e) minimalna powierzchnia siedliska zabudowy 
zagrodowej 1200 m², 

 f) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenów 7RM, 8RM, 
9RM ustala się poprzez zjazdy z drogi zbiorczej 
KDZ przylegającej do terenu od strony północno-
wschodniej; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenów oznaczonych symbolami 2AG 
i 3AG, ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny aktywnoņci 

produkcyjno-usługowych i gospodarczych o 
uciążliwoņci ograniczonej do granic działki, do 
której prowadzący działalnoņć posiada tytuł 
prawny; 

2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) nieuciążliwe usługi, 
 b) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-

struktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-

dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12, 

 b) usytuowanie w obrębie działki zgodnie z usta-
leniami § 13, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

  - 8,0 m od linii rozgraniczających sąsiadują-
cych z terenem drogi publicznej KDZ, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczających z pozostały-
mi terenami sąsiednimi, 

 e) minimalna powierzchnia działki 1000 m², z 
wyjątkiem działek podzielonych przed wej-
ņciem w życie tego planu, 

 f) powierzchnia zabudowy maksymalnie 70% 
powierzchni działki, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
20% powierzchni działki; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenów 2AG, 3AG 
ustala się poprzez zjazdy z drogi zbiorczej KDZ 
przylegającej do terenu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3KDZ: 
1) przeznaczenie podstawowe: 
 a) droga zbiorcza; 
2) szerokoņć drogi w liniach rozgraniczających 20,0 
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m, z tego w granicach planu częņć przekroju dro-
gowego o szerokoņci 8,0 m; 

3) nakaz zachowania istniejącego szpaleru drzew 
wzdłuż wschodniej linii rozgraniczającej drogi; 

4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 
10%. 

§ 38. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Wy-
sokienice, przedstawionego na załączniku graficz-
nym nr 23 do uchwały, oznaczonego symbolem 
10RM przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa zagro-

dowa; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na 

działkach o minimalnej szerokoņci 18,0 m, 
 b) drogi wewnętrzne i lokalizacja urządzeń i sieci 

infrastruktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-

dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 3, 

 b) usytuowanie w obrębie działki zgodnie z usta-
leniami § 13, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

  - 8,0 m od linii rozgraniczających drogi pu-
blicznej lokalnej KDL (po północnej stronie 
terenu), 

  - 5,0 m i 6,0 m od linii rozgraniczających dróg 
wewnętrznych, 

  - 4,0 m od linii rozgraniczających pozostałych 
sąsiadujących terenów, 

 e) minimalna powierzchnia siedliska zabudowy 
zagrodowej 1200 m², a działki budowlanej z 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną 900 
m², z wyjątkiem działek podzielonych przed 
wejņciem w życie tego planu, 

 f) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenów 10RM, ustala 
się: 

 a) poprzez zjazdy z drogi lokalnej przylegającej 
do terenu od strony północnej, 

 b) poprzez zjazdy z dróg wewnętrznych plano-
wanych po wschodniej i zachodniej stronie te-
renu 10RM o minimalnej szerokoņci 8,0 m – 
częņć przekrojów dróg wewnętrznych w grani-
cach planu, zgodnie z rysunkiem planu; 

5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 
z ustaleniami § 11 uchwały; 

6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-
czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 

7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-
ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 8KDW, 
9KDW, w planie ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - droga wewnętrzna 

8KDW – częņć przekroju drogowego – pas po-
między istniejącą, a projektowaną od zachodniej 
strony linią rozgraniczającą terenów 10RM i 
8KDW; 

2) w granicach planu pas drogi 8KDW o szerokoņci 
3,0 m, zgodnie z rysunkiem planu; 

3) przeznaczenie podstawowe 9KDW - droga we-
wnętrzna - zgodnie z rysunkiem planu; 

4) dopuszczona powierzchnia biologicznie czynna 
0%. 

§ 39. 1. W odniesieniu do terenu we wsi Wy-
sokienice, przedstawionego na załączniku graficz-
nym nr 24 do uchwały, oznaczonego symbolem 
18MN w planie przyjmuje się następujące ustalenia: 
1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa mieszka-

niowa jednorodzinna; 
2) przeznaczenie dopuszczalne: 
 a) zabudowa zagrodowa, 
 b) drogi wewnętrzne, urządzenia i sieci infra-

struktury technicznej; 
3) zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 

zabudowy: 
 a) realizacja zagospodarowania i zabudowy zgo-

dnie z ustalonym przeznaczeniem terenu i za-
sadami okreņlonymi w § 12, 

 b) usytuowanie w obrębie działki zgodnie z usta-
leniami § 13, 

 c) forma i gabaryty budynków zgodnie z ustale-
niami § 13, 

 d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu, w tym: 

  - od linii rozgraniczających drogi publicznej 
1KDG wg rysunku planu, 

  - 5 m od linii rozgraniczających drogi publicz-
nej lokalnej, 

  - 4 m od linii rozgraniczających pozostałych 
sąsiadujących terenów, 

 e) minimalna powierzchnia działki budowlanej z 
zabudową mieszkaniową jednorodzinną 900 
m², z wyjątkiem działek podzielonych przed 
wejņciem w życie tego planu, 

 f) powierzchnia zabudowy maksymalnie 50% 
powierzchni działki, 

 g) powierzchnia biologicznie czynna minimalnie 
50% powierzchni działki; 

4) dostępnoņć komunikacyjną terenu 18MN, ustala 
się: 

 a) poprzez zjazdy z drogi lokalnej KDL przylega-
jącej do terenu, 

 b) zakaz zjazdu z drogi głównej 1KDG; 
5) zasady obsługi infrastrukturą techniczną, zgodnie 

z ustaleniami § 11 uchwały; 
6) zasady ochrony ņrodowiska, zasobów przyrodni-

czych, zgodnie z ustaleniami § 7 i § 14; 
7) warunki i zasady scalania i podziału nieruchomo-

ņci, zgodnie z ustaleniami § 15 uchwały. 
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem 1KDG 
ustala się: 
1) przeznaczenie podstawowe - droga publiczna 

główna 1KDG; 
2) w granicach planu – częņć przekroju pasa drogo-

wego zgodnie z rysunkiem planu; 
3) minimalna powierzchnia biologicznie czynna – 

10%. 
 

Rozdział 4 
Ustalenia przejściowe i końcowe 

 
§ 40. 1. Wysokoņć stawki procentowej, po-

wstałej na skutek uchwalenia niniejszego planu słu-
żącej naliczaniu opłaty związanej ze wzrostem war-
toņci nieruchomoņci plan ustala: 

1) 20% dla terenów oznaczonych symbolami RM, 
MN; 

2) 30% dla terenów oznaczonych symbolami U, AG; 
3) 0,01% dla terenów komunikacji KDW, KDD, KDL, 

KDZ i KDG; KDP; 
4) 0,01% dla terenów R, RZ, ZC i ZL. 

§ 41. Wykonanie niniejszej uchwały powierza 
Wójtowi Gminy Głuchów. 

§ 42. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 
dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Głuchów: 

Stanisław Bartkowicz 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 240 – 14033 – Poz. 2504 
 
 

Załącznik nr 4 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 6 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 7 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 8 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 9 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 10 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 11 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 12 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 13 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 14 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 15 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 16 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 17 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 18 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 

 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 240 – 14048 – Poz. 2504 
 

Załącznik nr 19 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 20 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 21 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 22 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 23 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 24 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 
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Załącznik nr 25 
do uchwały nr VII/40/2011 
Rady Gminy Głuchów 
z dnia 21 czerwca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI  

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY  
ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA 

 
Okreņlenie sposobu realizacji zapisanych w 

projekcie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego inwestycji infrastruktury technicznej, 
które należą do zadań własnych Gminy oraz zasady 
ich finansowania jest nowym elementem, do które-
go sporządzenia zobowiązuje Wójta Gminy art. 20 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 
717, z późn. zm.). 

Podstawy prawne: ustawa z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.); usta-
wa z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. 
zm.); ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-
2003 (Dz.U. Nr 162, poz. 1119, z późn. zm.); ustawa z 
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo-
ņciami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, 
z późn. zm.); ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o 
finansach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z  
2003 r. Nr 15, poz. 148, z późn. zm.). 

Celem opracowania jest okreņlenie sposo-
bów realizacji inwestycji infrastruktury technicznej 
zapisanych w projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania terenu objętego planem, które 
należą do zadań własnych Gminy Głuchów oraz 
zasady ich finansowania. Opracowanie sporządzono 
po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie 
budżetu gmin ustaw i przepisów wykonawczych do 
nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, 
a w szczególnoņci w oparciu o prognozę skutków 
finansowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego terenu oraz Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Głuchów. 

Finansowanie realizacji zadań zapisanych w 
planie inwestycji infrastruktury technicznej, które 
należą do zadań własnych gminy jest uzależnione od 
zdolnoņci finansowej gminy i będzie okreņlona w 
wieloletnich planach inwestycyjnych stanowiących 
załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych okre-
sach czasowych. Do zadań z zakresu infrastruktury 
technicznej należących do zadań własnych Gminy 
Głuchów na terenie objętym planem należy budowa 
poszerzeń dróg. 

Możliwoņci finansowania inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej należących do zadań 
własnych gminy okreņla ustawa o finansach pu-
blicznych. Inwestycje te mogą być finansowane ze 
ņrodków stanowiących dochody Gminy i okreņlo-

nych w art. 3 ustawy o dochodach jednostek samo-
rządu terytorialnego oraz z dochodów okreņlonych w 
art. 4. Ustawa o gospodarce nieruchomoņciami daje 
możliwoņć ustalenia opłaty adiacenckiej, która wy-
nosi nie więcej niż 50% różnicy pomiędzy wartoņcią 
jaką nieruchomoņć miała przed wybudowaniem 
urządzeń infrastruktury technicznej, a wartoņcią jaką 
nieruchomoņć ma po ich wybudowaniu w terminie 
do 3 lat od dnia urządzenia lub modernizacji drogi 
albo od stworzenia warunków do podłączenia nieru-
chomoņci do poszczególnych urządzeń infrastruktu-
ry. Kolejnym źródłem dochodu Gminy będzie tak 
zwana renta planistyczna płacona na rzecz Gminy, 
wynikająca ze wzrostu wartoņci nieruchomoņci na 
skutek uchwalenia planu. Budżet Gminy nie jest 
jednak w stanie ponieņć wszystkich kosztów inwe-
stycji należących do zadań własnych (kierowany jest 
przede wszystkim na wydatki bieżące). W tej sytuacji 
Gmina musi poszukiwać innych źródeł finansowania 
inwestycji należących do zadań własnych, na których 
realizację wymagane są ņrodki przekraczające moż-
liwoņci Gminy. Kredyty, a w szczególnoņci zaciągane 
w Banku Ochrony Ņrodowiska, WFOŅ i NFOŅ po-
zwalają na realizację inwestycji ņciņle okreņlonych, 
mających na celu osiągnięcie konkretnych efektów 
ekologicznych (np. obniżenie poziomu emisji niskiej 
dzięki likwidacji ogrzewania piecowego poprzez do-
finansowanie inwestycji związanych z ogrzewaniem 
gazowym lub elektrycznym, finansowanie realizacji 
systemu transportu i oczyszczalni ņcieków). Progra-
my unijne zawiązane z pozyskiwaniem funduszy 
akcesyjnych, które w Gminie zostały wdrożone, po-
zwolą na znaczne przyņpieszenie prac związanych z 
realizacją zadań inwestycyjnych należących do za-
dań własnych. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej 
Polska zyskała dostęp do ņrodków strukturalnych 
działających na terenie państw członkowskich. Gmi-
na wykorzysta wszystkie możliwoņci dla pozyskania 
takich funduszy w celu realizacji zapisanych w planie 
inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do 
jej zadań własnych. 

Orientacyjne koszty realizacji zadań inwesty-
cyjnych z zakresu infrastruktury technicznej należą-
cych do zadań własnych Gminy do realizacji na ob-
szarze objętym opracowaniem projektu miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Głuchów dla fragmentów wsi: Białynin Krasówka, 
Borysław, Celigów, Głuchów, Jasień, Kochanów, 
Michowice, Miłochniewice, Skoczykłody i Wysokie-
nice okreņlone zostały w prognozie skutków finan-
sowych uchwalenia zmiany miejscowego planu 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 240 – 14055 – Poz. 2504,2505 
 
zagospodarowania przestrzennego i przedstawione 
w poniższej tabeli wg cen z I kwartału 2011 r. Pro-
gnoza skutków finansowych zakłada, że obszar obję-
ty planem wyposażony jest w istniejącą sieć wodo-
ciągową i nie przewiduje się poniesienia z tego tytu-
łu żadnych nakładów, oprócz bieżącej eksploatacji. 
Ewentualną niezbędną przebudowę lub rozbudowę 

zaliczono do rezerwy kosztów, wykazaną w ogólnym 
bilansie kosztów psf. Zakładane terminy realizacji 
uzależnione będą ostatecznie od aktualnych możli-
woņci finansowych Gminy Głuchów i wielkoņci ru-
chu budowlanego. Zostały okreņlone w kolejnych 
etapach czasowych: I etap - 2011-2012 r. II etap - 
2013-2016 r. 

 
Lp  Zadanie, inwestycja  wielkość, ilość 

(m2, mb)  
nakład w 

pln  
termin 

realizacji  
Uwagi  

1. Wydzielenie i wykupienie 
terenu pod drogi publicz-
ne 

3250 m2 195.000,00 I etap zgodnie z ustawą 

2. Budowa poszerzeń jezdni 
(dróg) 

3250 m2 814.900,00 II etap zaliczono konieczne po-
szerzenia dróg gmin-

nych 
RAZEM   1.009.900,00     

2504

 
2505 

2505  

 
UCHWAŁA NR VI/28/11 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU 

  
 z dnia 14 marca 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków  
zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 
zmiany: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, 
poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z  
2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675) oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 i art. 9a ust. 15 usta-
wy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1493, zmiany: z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 
28, poz. 146, Nr 125, poz. 842) Rada Miejska w 
Przedborzu uchwala, co następuje:  

§ 1. Okreņla się tryb i sposób powoływania i 
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarne-
go oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, 
zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta Przedborza. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia. 

 
 

 Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Przedborzu: 

Maria Alina Szwed 
  


