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2691

Uchwa³a Nr XXIII/150/08
Rady Gminy Jod³ownik

z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Jod³ownik.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142
poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055 i Nr 116
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r.
Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48 poz. 327) oraz
na podstawie art. 15, art. 16 ust. 1 i art. 20 ust. 1 Ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80
poz. 717; z 2004 r. Nr 6 poz. 41 i Nr 141 poz. 1492; z 2005 r.
Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087; z 2006 r. Nr 45 poz. 319,
Nr 225 poz. 1635 oraz z 2007 r. Nr 127 poz. 880) i art. 7 ust. 1
Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
i leœnych (t.j.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121 poz. 1266, Nr 49 poz. 464,
z 2005 r. Nr 175 poz. 1462, Nr 12 poz. 63), art. 4 ust. 1 i art. 13
pkt 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og³aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2007 r.
Nr 68 poz. 449), po stwierdzeniu zgodnoœci projektu zmiany
"Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gmi-
ny Jod³ownik" ze Studium uwarunkowañ i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Jod³ownik" - uchwalo-
nym Uchwa³¹ Nr XXIII/149/08 Rady Gminy Jod³ownik z dnia
26 listopada 2008 r. - w granicach opracowania, Rada Gminy
Jod³ownik uchwala co nastêpuje:

DZIA£ I
USTALENIA FORMALNO-PRAWNE

ROZDZIA£ 1
ZAKRES USTALEÑ PLANU

§ 1

1. Uchwala siê "Miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego Gminy Jod³ownik", zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar Gminy Jod³ownik w granicach admi-
nistracyjnych jednostek osadniczych, w tym nastêpuj¹cych
miejscowoœci: Jod³ownik, Góra Œwiêtego Jana, Janowice,
Kostrza, Krasne - Lasocice, Mstów, Pogorzany, Sadek, S³u-
pia, Szczyrzyc, Szyk, Wilkowisko.

3. Treœæ niniejszej uchwa³y stanowi tekst planu.
4. Za³¹cznikami do niniejszej uchwa³y s¹:

1) za³¹cznik Nr 1 - rysunek planu, sporz¹dzony na mapach
zasadniczych w skali 1: 2000 wraz z legend¹ do rysunku
planu,

2) za³¹cznik Nr 2 - rozstrzygniêcia Rady Gminy Jod³ownik
o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z za-
kresu infrastruktury technicznej, które nale¿¹ do zadañ
w³asnych Gminy oraz o zasadach ich finansowania,

3) za³¹cznik Nr 3 - rozstrzygniêcia Rady Gminy Jod³ownik
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do planu.

§ 2

1. Zakres ustaleñ planu - zgodnie z Ustaw¹ o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zm.) obejmuje:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tere-
ny o ró¿nym przeznaczeniu lub ró¿nych zasadach zago-
spodarowania,

2) zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego,
3) zasady ochrony œrodowiska, przyrody i krajobrazu kul-

turowego,
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz

dóbr kultury wspó³czesnej,
5) parametry i wskaŸniki kszta³towania zabudowy oraz za-

gospodarowania terenów, w tym: linie zabudowy gaba-
ryty obiektów i wskaŸniki intensywnoœci zabudowy,

6) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiek-
tów podlegaj¹cych ochronie, ustalone na podstawie od-
rêbnych przepisów,

7) szczególne zasady oraz warunki scalania i podzia³u nie-
ruchomoœci objêtych planem miejscowym,

8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz
ograniczenia w ich u¿ytkowaniu,

9) zasady modernizacji, rozbudowy oraz budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej,

10) sposoby i terminy tymczasowego urz¹dzania oraz u¿yt-
kowania terenów,
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11) stawki procentowe, na podstawie których ustala siê op³a-
tê, o której mowa w art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póŸn. zm.).

2. W zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym zakresem ustaleñ planu,
o którym mowa w ust. 1, w tekœcie planu ustala siê:
1) Dzia³ I - ustalenia formalno-prawne - § 1 - § 8:

a) Rozdzia³ 1 - zakres ustaleñ planu - § 1 - § 2,
b) Rozdzia³ 2 - system notacji planu - § 3 - § 8.

2) Dzia³ II - przeznaczenie oraz zasady i warunki zago-
spodarowania terenów - § 9 - § 92:
a) Rozdzia³ 1 - tereny lasów, tereny przeznaczone do zale-

sienia oraz zadrzewieñ - § 9- § 14,
b) Rozdzia³ 2 - tereny rolnicze oraz rolniczo-osadnicze -

§ 15 - § 20,
c) Rozdzia³ 3 - tereny mieszkaniowe oraz mieszkaniowo-

us³ugowe - § 21 - § 25,
d) Rozdzia³ 4 - tereny us³ugowe - § 26 - § 40,
e) Rozdzia³ 5 - tereny produkcyjno-us³ugowe oraz górni-

cze - § 41 - § 53,
f) Rozdzia³ 6 - tereny rekreacyjne oraz mieszkaniowo-re-

kreacyjne i us³ugowe - § 54 - § 64,
g) Rozdzia³ 7 - tereny zieleni urz¹dzonej oraz cmentarzy -

§ 65 - § 69,
h) Rozdzia³ 8 - tereny wód powierzchniowych oraz ich otu-

liny biologicznej - § 70 - § 75,
i) Rozdzia³ 9 - tereny infrastruktury technicznej - § 76 - § 81,
j) Rozdzia³ 10 - tereny komunikacji drogowej - parametry

dróg, linie zabudowy - § 82 - § 85,
k) Rozdzia³ 11 - tereny obs³ugi ruchu drogowego - § 86 - § 90,
l) Rozdzia³ 12 - tereny komunikacji pieszej i pieszo-jezd-

nej - § 91,
³) Rozdzia³ 13 - tereny szczególne - § 92.

3) Dzia³ III - zasady ochrony i kszta³towania ³adu prze-
strzennego oraz ochrony œrodowiska - § 93 - § 101:
a) Rozdzia³ 1 - zasady ochrony oraz kszta³towania cech

i elementów zagospodarowania przestrzennego - § 93,
b) Rozdzia³ 2 - zasady i warunki kompozycji oraz kszta³towa-

nia zabudowy na terenach nie zainwestowanych - § 94,
c) Rozdzia³ 3 - zasady i warunki kompozycji oraz kszta³to-

wania zabudowy na terenach zainwestowanych - § 95,
d) Rozdzia³ 4 - zasady i warunki kompozycji oraz kszta³to-

wania zieleni urz¹dzonej - § 96,
e) Rozdzia³ 5 - zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - § 97,
f) Rozdzia³ 6 - zasady ochrony œrodowiska - § 98 - § 101.

4) Dzia³ IV - zasady kszta³towania zabudowy - § 102 - § 112:
a) Rozdzia³ 1 - zasady kszta³towania zabudowy mieszka-

niowej wielorodzinnej - § 102,
b) Rozdzia³ 2 - zasady kszta³towania zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej oraz mieszkaniowo-us³ugowej -
§ 103,

c) Rozdzia³ 3 - zasady kszta³towania zabudowy us³ugo-
wej - § 104,

d) Rozdzia³ 4 - zasady kszta³towania zabudowy gospodar-
czej - § 105,

e) Rozdzia³ 5 - zasady kszta³towania zabudowy technicz-
no-gospodarczej - § 106,

f) Rozdzia³ 6 - zasady kszta³towania zabudowy przemy-
s³owej oraz produkcyjno-us³ugowej - § 107,

g) Rozdzia³ 7 - zasady kszta³towania zabudowy rekreacyj-
no-sportowej - § 108,

h) Rozdzia³ 8 - zasady kszta³towania zabudowy obs³ugi
ruchu drogowego - § 109,

i) Rozdzia³ 9 - zasady kszta³towania zabudowy infrastruk-
tury technicznej - § 110,

j) Rozdzia³ 10 - zasady kszta³towania przestrzeni o cha-
rakterze publicznym oraz ma³ej architektury - § 111,

k) Rozdzia³ 11 - zasady kszta³towania zabudowy o szcze-
gólnej funkcji i znaczeniu przestrzennym - obiektów
o charakterze dominant i akcentów architektonicznych
oraz obiektów o tradycyjnie odmiennej skali i formie
zabudowy - § 112.

5) Dzia³ V - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów infrastruktury technicznej - § 113 - § 120:
a) Rozdzia³ 1 - ustalenia ogólne - § 113,
b) Rozdzia³ 2 - zasady funkcjonowania systemu zaopa-

trzenia w wodê - § 114,
c) Rozdzia³ 3 - zasady funkcjonowania systemu odprowa-

dzania i oczyszczania œcieków - § 115,
d) Rozdzia³ 4 - zasady funkcjonowania systemu zaopa-

trzenia w gaz - § 116,
e) Rozdzia³ 5 - zasady funkcjonowania systemu zaopa-

trzenia w energiê ciepln¹ - § 117,
f) Rozdzia³ 6 - zasady funkcjonowania systemu elektro-

energetyki - § 118,
g) Rozdzia³ 7 - zasady funkcjonowania systemu teleko-

munikacji - § 119,
h) Rozdzia³ 8 - zasady funkcjonowania systemu gospo-

darki odpadami - § 120.
6) Dzia³ VI - zasady modernizacji, rozbudowy i budowy

systemów komunikacji - § 121 - § 124:
a) Rozdzia³ 1 - komunikacja drogowa - warunki powi¹zañ

z uk³adem zewnêtrznym, zasady realizacji parkingów
i miejsc postojowych - § 121,

b) Rozdzia³ 2 - komunikacja kolejowa - warunki powi¹zañ
z uk³adem zewnêtrznym - § 122,

c) Rozdzia³ 3 - komunikacja rowerowa - warunki powi¹-
zañ z uk³adem zewnêtrznym - § 123,

c) Rozdzia³ 3 - komunikacja piesza - warunki powi¹zañ
z uk³adem zewnêtrznym - § 124.

7) Dzia³ VII - szczególne warunki zagospodarowania te-
renów usytuowanych w strefach Nr 1-10 (§ 125 - § 176):
a) Rozdzia³ 1 - strefa Nr 1 - ochrony kompozycji przestrzen-

nej krajobrazu naturalnego - § 125 - § 127,
b) Rozdzia³ 2 - strefa Nr 2 - ochrony przyrody - § 128 - § 133,
c) Rozdzia³ 3 - strefa Nr 3 - ochrony kompozycji przestrzen-

nej krajobrazu kulturowego - § 134 - § 137,
d) Rozdzia³ 4 - strefa Nr 4 - ochrony dóbr kultury wspó³-

czesnej oraz dominant architektonicznych - § 138 -
§ 140,

e) Rozdzia³ 5 - strefa Nr 5 - ochrony dziedzictwa kulturo-
wego i zabytków - § 141 - § 150,

f) Rozdzia³ 6 - strefa Nr 6 - ochrony zasobów œrodowiska -
§ 151 - § 161,

g) Rozdzia³ 7 - zasady ochrony przed zagro¿eniami w œro-
dowisku - granice i warunki zagospodarowania tere-
nów górniczych- strefa Nr 7 - eksploatacji surowców
mineralnych - § 162 - § 163,

h) Rozdzia³ 8 - zasady ochrony przed zagro¿eniami w œro-
dowisku - granice i warunki zagospodarowania tere-
nów zagro¿onych zalaniem wodami powodziowymi
i podtopieniem - strefa Nr 8 - zagro¿eñ powodziowych -
§ 164- § 166,

i) Rozdzia³ 9 - zasady ochrony przed zagro¿eniami w œro-
dowisku - granice i warunki zagospodarowania tere-
nów zagro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych
- strefa Nr 9 - zagro¿eñ geologicznych - § 167 - § 170,

j) Rozdzia³ 10 - zasady ochrony przed zagro¿eniami w œro-
dowisku - granice i warunki zagospodarowania tere-
nów w strefach uci¹¿liwoœci i ochronnych (bezpieczeñ-
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stwa) infrastruktury technicznej oraz w strefach sani-
tarnych cmentarzy czynnych
- strefa Nr 10 - uci¹¿liwoœci i ochrony (bezpieczeñstwa)

- § 171 - § 176.
8) Dzia³ VIII - ustalenia dotycz¹ce realizacji planu - § 177 - § 180:

a) Rozdzia³ 1 - sposoby i terminy tymczasowego zagospo-
darowania, urz¹dzania i u¿ytkowania terenów - § 177,

b) Rozdzia³ 2 - wysokoœæ op³aty planistycznej - § 178,
c) Rozdzia³ 3 - ustalenia koñcowe - § 179 - § 180.

3. W zwi¹zku z obowi¹zuj¹cym zakresem ustaleñ planu,
o którym mowa w ust. 1, na rysunku planu ustala siê:
1) wyrys ze studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-

rowania przestrzennego z oznaczeniem granic obszaru
objêtego planem miejscowym,

2) skalê projektu rysunku planu miejscowego w formie licz-
bowej i liniowej,

3) granice obszaru objêtego planem miejscowym,
4) granice administracyjne,
5) granice terenów zamkniêtych oraz granice ich stref ochron-

nych,
6) granice i oznaczenia obiektów i terenów chronionych na

podstawie przepisów odrêbnych, w tym terenów górni-
czych, nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi oraz za-
gro¿onych osuwaniem siê mas ziemnych,

7) linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró¿nym przeznaczeniu lub
ró¿nych zasadach zagospodarowania oraz ich oznaczenia,

8) linie zabudowy oraz oznaczenia elementów zagospoda-
rowania przestrzennego terenów,

9) oznaczenia elementów informacyjnych, nie bêd¹cych
ustaleniami planu miejscowego.

ROZDZIA£ 2
SYSTEM NOTACJI PLANU

§ 3

1. Ilekroæ w uchwale jest mowa o:
1) planie - nale¿y przez to rozumieæ treœæ niniejszej uchwa-

³y wraz z za³¹cznikami,
2) tekœcie planu - nale¿y przez to rozumieæ zapisy niniej-

szej uchwa³y,
3) rysunku planu- nale¿y przez to rozumieæ treœæ za³. Nr 1

do niniejszej uchwa³y,
4) treœci planu - nale¿y przez to rozumieæ przeznaczenie,

warunki oraz zasady u¿ytkowania i zagospodarowania
terenów objêtych planem, okreœlone tekstem oraz ry-
sunkiem planu,

5) przeznaczeniu podstawowym - nale¿y przez to rozu-
mieæ taki rodzaj przeznaczenia terenów, który zosta³
ustalony planem jako przewa¿aj¹cy na okreœlonym te-
renie, wydzielonym liniami rozgraniczaj¹cymi, na rzecz
którego nale¿y rozstrzygaæ wszelkie ewentualne kon-
flikty przestrzenne, przy zachowaniu zgodnoœci z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami,

6) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale¿y przez to rozu-
mieæ rodzaj uzupe³niaj¹cego przeznaczenia terenów,
którego obecnoœæ jest mo¿liwa na terenach o okreœlo-
nym przeznaczeniu podstawowym,

7) dzia³ce budowlanej lub terenie inwestycji - nale¿y
przez to rozumieæ nieruchomoœæ, o której mowa w art. 2
pkt 12 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,
poz. 717 z póŸn. zm.),

8) froncie dzia³ki - nale¿y przez to rozumieæ czêœæ dzia³ki
budowlanej, przylegaj¹c¹ do drogi, z której odbywa siê

g³ówny wjazd lub wejœcie na dzia³kê - zgodnie z Rozpo-
rz¹dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierp-
nia 2003 r. (Dz. U. Nr 164, poz. 1588).

9) wysokoœci zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ odle-
g³oœæ od poziomu najni¿ej po³o¿onego wejœcia do bu-
dynku - do najwy¿szego punktu konstrukcji dachu wraz
z jego pokryciem - zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie wa-
runków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póŸn. zm.),

10) wskaŸnikach wykorzystania terenu - nale¿y przez
to rozumieæ:
a) procentowy udzia³ powierzchni biologicznie czynnej

w stosunku do powierzchni terenu inwestycji,
b) procentowy udzia³ powierzchni zabudowy w stosunku

do powierzchni terenu inwestycji,
11) prawid³owych rozwi¹zaniach, prawid³owym powi¹-

zaniu z otoczeniem - nale¿y przez to rozumieæ rozwi¹-
zania funkcjonalno-przestrzenne, które nie bêd¹ naru-
sza³y wartoœciowych elementów krajobrazu naturalne-
go i kulturowego,

12) dzia³alnoœci nieuci¹¿liwej - nale¿y przez to rozumieæ
dzia³alnoœæ nie wymienion¹ w Rozporz¹dzeniu Rady Mi-
nistrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreœlenia
rodzajów przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na œrodowisko oraz szczegó³owych uwarunkowañ
zwi¹zanych z kwalifikowaniem przedsiêwziêæ do sporz¹-
dzenia raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko (Dz. U.
Nr 257, poz. 2573 z póŸn. zm.), a ponadto dzia³alnoœæ nie
wywo³uj¹c¹ zjawisk lub stanów utrudniaj¹cych ¿ycie,
a zw³aszcza ha³asu, wibracji, zanieczyszczeñ powietrza,
odorów itp. - przekraczaj¹cych dopuszczalne poziomy
oddzia³ywañ (standardy jakoœci œrodowiska), które nie
s¹ szkodliwe dla zdrowia ludzi i œrodowiska oraz zawie-
raj¹ siê w granicach dzia³ki lub terenu inwestycji, do któ-
rej u¿ytkownik posiada tytu³ prawny - zgodnie z Ustaw¹
Prawo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. Nr 62, poz.627 z póŸn. zm.),

13) zieleni urz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ tereny
wraz z infrastruktur¹ techniczn¹ oraz obiektami i urz¹-
dzeñ funkcjonalnie z nimi zwi¹zanymi, pokryte roœlinno-
œci¹, znajduj¹ce siê w obszarach o zwartej zabudowie,
pe³ni¹ce funkcje estetyczne, rekreacyjne, zdrowotne lub
os³onowe - w szczególnoœci: parki, zieleñce, promena-
dy, bulwary, ogrody zabytkowe, za³o¿enia cmentarne,
a tak¿e zieleñ towarzysz¹c¹ ulicom i drogom, placom,
zabytkowym obiektom oraz budynkom wspó³czesnym
o ró¿nym przeznaczeniu, w tym zieleñ:
a) o charakterze naturalnym - oznacza zieleñ o sk³adzie

gatunkowym oraz systemie nasadzeñ stanowi¹cych
kontynuacjê elementów przyrodniczych krajobrazu
Gminy w okreœlonym miejscu (lasy, zieleñ ³êgowa itp.),

b) o charakterze tradycyjnym - oznacza to zieleñ o sk³a-
dzie gatunkowym oraz systemie nasadzeñ stanowi¹-
cym tworzenie lub kontynuacjê zielonych za³o¿eñ hi-
storycznych (parków dworskich, zieleni cmentarnej itp.),

c) izolacyjnej - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym oraz
systemie nasadzeñ stanowi¹cych ochronê terenów ob-
jêtych uci¹¿liwoœciami s¹siaduj¹cych inwestycji,

d) parawanowej - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym
i systemie nasadzeñ, stanowi¹c¹ naturaln¹ przes³onê
obiektów o niekorzystnej formie w istniej¹cej struktu-
rze osadniczej lub konieczn¹ przes³onê dla uzyskania
w³aœciwych warunków u¿ytkowania terenów (np. spor-
towych),
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e) parkowej - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym i sys-
temie nasadzeñ dostosowanym do charakteru miej-
sca (parki miejskie, parki rozrywki, parki krajobrazo-
we, przyrodnicze, kulturowe i inne),

f) rekreacyjnej - oznacza zieleñ o sk³adzie gatunkowym
i systemie nasadzeñ dostosowanym do charakteru te-
renu rekreacyjnego (pla¿e, place sportowe o na-
wierzchni roœlinnej, miejsca wypoczynkowe z zieleni¹
towarzysz¹c¹),

14) zieleni nieurz¹dzonej - nale¿y przez to rozumieæ zieleñ
naturaln¹, ³êgow¹ w dolinach cieków wodnych,

15) obiekcie budowlanym, budynku - nale¿y przez to rozu-
mieæ wyra¿enia okreœlone przepisami Ustawy Prawo bu-
dowlane (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z póŸn. zm.),

16) zabudowie jednorodzinnej, zabudowie zagrodowej,
budynku mieszkalnym, budynku u¿ytecznoœci pu-
blicznej, budynku zamieszkania zbiorowego, budyn-
ku rekreacji indywidualnej, budynku gospodarczym,
kondygnacji nadziemnej, piwnicy, suterenie, po-
wierzchni terenu biologicznie czynnego - nale¿y przez
to rozumieæ wyra¿enia okreœlone przepisami Rozporz¹-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny od-
powiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz. 690 z póŸn. zm.),

17) us³ugach publicznych - nale¿y przez to rozumieæ us³ugi
celu publicznego, w tym: urzêdy, siedziby administracji
pañstwowej, banków, oœwiaty, kultury, ³¹cznoœci ochro-
ny zdrowia, kultury sakralnej, opieki spo³ecznej, placó-
wek opiekuñczo-wychowawczych, stra¿y po¿arnej oraz
inne, o podobnym charakterze,

18) us³ugach niepublicznych - nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi nie wymienione w pkt 17) - w szczególnoœci us³u-
gi handlu, rzemios³a us³ugowego i produkcyjnego, ga-
stronomii oraz inne, o podobnym charakterze,

19) us³ugach wielobran¿owych - nale¿y przez to rozumieæ
us³ugi publiczne i niepubliczne,

20) terenach o jednofunkcyjnym przeznaczeniu - nale¿y
przez to rozumieæ tereny o dominacji funkcjonalnej z okre-
œlonej dziedziny (np. mieszkalnictwa, rekreacji, us³ug i in-
nych) - okreœlone pojedynczym symbolem na rysunku
planu,

21) terenach o wielofunkcyjnym przeznaczeniu - nale¿y
przez to rozumieæ tereny bez dominacji funkcjonalnej,
o przeznaczeniu z ró¿norodnych dziedzin, nie koliduj¹-
cych ze sob¹ - okreœlone kilkoma symbolami na rysunku
planu,

22) mo¿liwoœci "dostosowania formy obiektu do istnie-
j¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ
technologicznych" przy ustalaniu zasad kszta³towa-
nia zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ mo¿liwoœæ
dostosowania architektury projektowanych obiektów do
zabudowy istniej¹cej - kszta³tu i nachylenia po³aci da-
chowych oraz wysokoœci zabudowy,

23) lokalnych elementach infrastruktury technicznej i ko-
munikacji - nale¿y przez to rozumieæ sieci rozdzielcze,
przy³¹cza, lokalne urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
zw. z uzbrojeniem danego terenu oraz dojœcia, dojazdy,
miejsca postojowe i parkingowe,

24) dopuszczeniu uzupe³nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie
okreœlonego terenu - nale¿y przez to rozumieæ dzia³a-
nia inwestycyjne, polegaj¹ce na porz¹dkowaniu zago-
spodarowania terenu, z mo¿liwoœci¹ dokonywania zmian
w obrêbie istniej¹cej zabudowy, w tym: przebudowy,
nadbudowy, rozbudowy oraz budowy nowych obiektów,

25) u¿ytkach rolnych - nale¿y przez to rozumieæ grunty orne,
sady, ³¹ki trwa³e, pastwiska trwa³e, grunty rolne zabu-
dowane, grunty pod stawami i grunty pod rowami - zgod-
nie z Ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kszta³towaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),

26) u¿ytkach zielonych - nale¿y przez to rozumieæ ³¹ki i pa-
stwiska,

27) gospodarstwie rolnym - nale¿y przez to rozumieæ go-
spodarstwo rolne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,
o obszarze nie mniejszym ni¿ 1 ha u¿ytków rolnych - zgod-
nie z Ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2003 r., o kszta³towaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),

28) prowadzeniu dzia³alnoœci rolniczej - nale¿y przez to ro-
zumieæ prowadzenie dzia³alnoœci wytwórczej w rolnic-
twie, w zakresie produkcji roœlinnej lub zwierzêcej,
w tym: produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej - zgod-
nie z Ustaw¹ z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kszta³towaniu
ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592),

29) rolniczej przestrzeni produkcyjnej - nale¿y przez
to rozumieæ tereny u¿ytkowane rolniczo wraz z zabu-
dow¹ zagrodow¹ oraz innymi obiektami i urz¹dzenia-
mi, nie wyodrêbnionymi liniami rozgraniczaj¹cymi
z tych terenów,

30) terenach zabudowanych (w odniesieniu do linii za-
budowy) - nale¿y przez to rozumieæ tereny o wykszta³-
conej linii zabudowy, w których nowa zabudowa mo¿e
powstawaæ na zasadzie uzupe³nieñ,

31) terenach niezabudowanych (w odniesieniu do linii
zabudowy) - nale¿y przez to rozumieæ tereny z pojedyn-
czymi obiektami budowlanymi - bez wykszta³conej linii
zabudowy,

32) terenach zainwestowanych - nale¿y przez to rozumieæ
tereny w granicach dzia³ek budowlanych, z obiektami
kubaturowymi i urz¹dzeniami towarzysz¹cymi,

33) terenach nie zainwestowanych - nale¿y przez to rozu-
mieæ tereny w granicach dzia³ek budowlanych bez obiek-
tów kubaturowych i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

34) terenach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ tere-
ny zainwestowane oraz nie zainwestowane, przeznaczo-
ne do zabudowy: nierolniczej, wielofunkcyjnej (rolniczej
i pozarolniczej) oraz zwi¹zanej z rolnictwem - wydzielo-
ne liniami rozgraniczaj¹cymi z terenów rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej,

35) terenach otwartych - nale¿y przez to rozumieæ tereny
rolne, bez obiektów kubaturowych,

36) budownictwie wielko-kubaturowym lub obiektach
wielko-przestrzennych (przemys³owych, produkcyj-
no-us³ugowych, us³ugowych i obs³ugi rolnictwa) -
nale¿y przez to rozumieæ obiekty kubaturowe o po-
wierzchni u¿ytkowej powy¿ej 1000 m2 oraz kubaturze
powy¿ej 12 000 m3,

37) powierzchni zabudowy, powierzchni u¿ytkowej - na-
le¿y przez to rozumieæ wyra¿enia okreœlone przepisami
Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 - "W³aœciwoœci u¿yt-
kowe w budownictwie. Ustalanie i obliczanie wskaŸni-
ków powierzchniowych i kubaturowych",

38) drodze, ulicy, drodze publicznej, drodze wewnêtrznej
- nale¿y przez to rozumieæ wyra¿enia okreœlone przepi-
sami Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
z póŸn. zm.) oraz Rozporz¹dzenia Ministra Transportu i Go-
spodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430
z póŸn. zm.),
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39) œrodowisku - nale¿y przez to rozumieæ ogó³ elementów
przyrodniczych, w tym tak¿e przekszta³conych w wyniku
dzia³alnoœci cz³owieka, a w szczególnoœci: powierzchniê
ziemi, kopaliny, wody, powietrze, zwierzêta, roœliny, kra-
jobraz oraz klimat - zgodnie z Ustaw¹ Prawo ochrony
œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62,
poz. 627 z póŸn. zm.),

40) kszta³towaniu œrodowiska - nale¿y przez to rozumieæ od-
dzia³ywanie na œrodowisko w celu uzyskania zamierzo-
nych efektów spo³ecznych lub gospodarczych, z równocze-
snym zachowaniem równowagi przyrodniczej, a zw³asz-
cza warunków do odnawiania siê zasobów œrodowiska -
zgodnie z Ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.),

41) ochronie œrodowiska - nale¿y przez to rozumieæ podjê-
cie lub zaniechanie dzia³añ umo¿liwiaj¹cych zachowanie
lub przywrócenie równowagi przyrodniczej w œrodowi-
sku - zgodnie z Ustaw¹ Prawo ochrony œrodowiska z dnia
27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.),

42) przewidywanym zasiêgu przekroczeñ standardów ja-
koœci œrodowiska - nale¿y przez to rozumieæ przewidy-
wany zasiêg uci¹¿liwoœci w otoczeniu terenów przezna-
czonych dla realizacji obiektów infrastruktury technicznej,
w tym: komunalnych oczyszczalni œcieków sanitarnych,

43) zasadach regionalnych - nale¿y przez to rozumieæ okre-
œlone w niniejszym planie zasady ochrony i kszta³towania
³adu przestrzennego oraz zasady kszta³towania zabudo-
wy i obowi¹zuj¹ce wskaŸniki wykorzystania terenów,

44) krajobrazie kulturowym - nale¿y przez to rozumieæ prze-
strzenie historycznie ukszta³towane w wyniku dzia³al-
noœci cz³owieka, zawieraj¹ce wytwory cywilizacji oraz
elementy przyrodnicze,

45) uk³adach zabudowy - nale¿y przez to rozumieæ prze-
strzenne za³o¿enia o charakterze miejskim lub wiejskim,
zawieraj¹ce zespo³y budowlane, pojedyncze budynki
i formy zaprojektowanej zieleni, rozmieszczone w uk³a-
dzie historycznych podzia³ów w³asnoœciowych i funkcjo-
nalnych, w tym ulic i sieci dróg,

46) jednostkach strukturalnych - nale¿y przez to rozumieæ
obszary o zró¿nicowanych formach zagospodarowania
i odmiennych predyspozycjach rozwoju,

47) strukturze funkcjonalno-przestrzennej - nale¿y przez
to rozumieæ uk³ad oraz system powi¹zañ funkcjonalnych
i przestrzennych jednostek osadniczych oraz przyrodni-
czo-krajobrazowych,

48) strukturach osadniczych - nale¿y przez to rozumieæ ze-
spo³y budowlane wraz z urz¹dzeniami towarzysz¹cymi
- zespo³ami zieleni oraz infrastruktur¹ techniczn¹ i ko-
munikacj¹,

49) zespo³ach budowlanych - nale¿y przez to rozumieæ po-
wi¹zane przestrzennie grupy budynków, wyodrêbnione
ze wzglêdu na formê architektoniczn¹, styl, zastosowa-
ne materia³y, funkcjê, czas powstania lub zwi¹zek z wy-
darzeniami historycznymi,

50) procesach denudacyjnych - nale¿y przez to rozumieæ
procesy takie jak: zmywy, sp³ywy, obrywy, osuwiska,
erozje oraz inne zjawiska w obrêbie terenów o szczegól-
nym ukszta³towaniu i budowie geologicznej - mniej ko-
rzystnych i trudnych warunkach dla rozwoju osadnictwa,

51) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nale¿y przez to ro-
zumieæ minimaln¹ odleg³oœæ projektowanej zabudowy
od krawêdzi jezdni,

52) obowi¹zuj¹cej linii zabudowy - nale¿y przez to rozu-
mieæ œcis³¹ odleg³oœæ projektowanej zabudowy od kra-
wêdzi jezdni,

53) WKZ - nale¿y przez to rozumieæ Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków,

54) AZP - nale¿y przez to rozumieæ Archeologiczne Zdjêcie
Polski, t. j. inwentaryzacjê zasobów archeologicznych pro-
wadzon¹ na obszarze Polski,

55) Gminie - nale¿y przez to rozumieæ Gminê Jod³ownik.
2. Wyra¿enia, o których mowa w § 3, ust. 1. interpretuje siê wed³ug

stanu prawnego obowi¹zuj¹cego w dniu uchwalenia planu.
3. Je¿eli ustalenia planu odnosz¹ siê do przepisów szczegól-

nych, w tym do przywo³anych aktów prawnych, nale¿y - z za-
strze¿eniem § 3, ust. 2. - stosowaæ akty prawne aktualnie
obowi¹zuj¹ce.

§ 4

1. Ustalenia liniowe (linie rozgraniczaj¹ce).
1) Na rysunku planu g³ówne jednostki strukturalne (wsie)

rozdziela siê liniami rozgraniczaj¹cymi na tereny o ró¿-
nym przeznaczeniu oraz ró¿nych sposobach u¿ytkowania
oraz wyznacza siê g³ówne elementy infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji.

2) Podzia³ na elementy zagospodarowania obszaru Gminy
wynika z istniej¹cej i projektowanej struktury funkcjonal-
no- przestrzennej.

2. Ustalenia cyfrowo-literowe wg kolejnoœci oznaczeñ:
1) pozycja 1 - przynale¿noœæ terenu do okreœlonej jednostki

strukturalnej Gminy (wsi) okreœlono za pomoc¹ identyfi-
katora literowego przed w³aœciwym oznaczeniem cyfro-
wo-literowym,

2) pozycja 2 - kolejn¹ liczb¹ porz¹dkow¹ oznaczono tereny
wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi,

3) pozycja 3 - symbolem literowym lub zestawem symboli
literowych oznaczono przeznaczenie terenów,

4) pozycja 4 - dodatkowym identyfikatorem cyfrowo-litero-
wym lub zestawem identyfikatorów oznaczono tereny
o szczególnych warunkach zagospodarowania.

3. W planie stosuje siê zró¿nicowany system literowych
oznaczeñ terenów:
1) tereny o jednofunkcyjnym przeznaczeniu oznacza siê po-

jedynczymi symbolami literowymi,
2) tereny o wielofunkcyjnym przeznaczeniu oznacza siê kil-

koma symbolami literowymi, odpowiadaj¹cymi ró¿norod-
nemu przeznaczeniu tych terenów.

§ 5

Wprowadza siê literowe symbole identyfikacyjne - wyró¿-
niki literowe dla terenów poszczególnych wsi, odpowiadaj¹ce
jednostkom strukturalnym:
A - Jod³ownik, E - Krasne - Lasocice, I - S³upia,
B - Góra Œwiêtego Jana, F - Mstów, J - Szczyrzyc,
C - Janowice, G - Pogorzany, K - Szyk,
D - Kostrza, H - Sadek, L - Wilkowisko.

§ 6

1. Wprowadza siê literowe symbole identyfikacyjne - wyró¿ni-
ki literowe terenów o ró¿nym przeznaczeniu.

1) Tereny lasów, tereny przeznaczone do zalesienia oraz
zadrzewieñ - § 9 - § 14:
a) ZL - ALP - tereny lasów pañstwowych - § 9,
b) ZL - ALP/PW - tereny lasów pañstwowych z dopusz-

czeniem platform widokowych - § 10,
c) RU - ALP - tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach

leœnych w obrêbie lasów pañstwowych - § 11,
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d) ZL - tereny lasów prywatnych - §12,
e) R/ZL - tereny przeznaczone do zalesienia - §13,
f) LZ - tereny zadrzewieñ - §14.

2) Rozdzia³ 2 - Tereny rolnicze oraz rolniczo-osadnicze -
§15 - §20:
a) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach

rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych i rybac-
kich - §15,

b) R - tereny u¿ytków rolnych (gruntów ornych, sadów,
upraw ogrodniczych) - §16,

c) R/US - tereny u¿ytków rolnych z dopuszczeniem sezo-
nowych urz¹dzeñ sportowych - §17,

d) RZ - tereny u¿ytków zielonych (³¹k i pastwisk) - §18,
e) RZ/ZP - tereny u¿ytków zielonych (³¹k i pastwisk) z do-

puszczeniem zieleni parkowej - §19,
f) R/ZP - tereny u¿ytków rolnych (gruntów ornych, sa-

dów, upraw ogrodniczych) z dopuszczeniem zieleni
parkowej - §20.

3) Rozdzia³ 3 - Tereny mieszkaniowe oraz mieszkanio-
wo-us³ugowe - §21 - §25:
a) MW - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej - §21,
b) MW, U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej oraz us³ugowej - §22,
c) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej - §23,
d) MN, U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oraz us³ugowej - §24,
e) MU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, zagrodowej oraz us³ugowej - §25.
4) Rozdzia³ 4 - Tereny us³ugowe - §26 - §40:

a) U - tereny us³ugowe - §26,
b) tereny us³ug publicznych, w tym:

- UA (administracji) - §27,
- UZ (zdrowia) - §28,
- UK (kultury) - §29,
- UO (oœwiaty) - §30,
- UI (us³ug innych) - §31,

c) UO, US - tereny us³ug publicznych - oœwiaty oraz spor-
towe - §32,

d) UO, US, UT, ZP - tereny us³ug publicznych - oœwiaty,
sportowe, rekreacji zbiorowej - turystyczne oraz ziele-
ni parkowej - §33,

e) UKS, ZP - tereny oœrodków kultury sakralnej oraz zie-
leni parkowej - §34,

f) UK, ZP - tereny kultury oraz zieleni parkowej - §35,
g) UKS, U, ZP - tereny kultury sakralnej, us³ugowe oraz

zieleni parkowej - §36,
h) U, US, KP - tereny us³ugowe, sportowe oraz parkin-

gów publicznych - §37,
i) U, US, MZ, UZ - tereny us³ugowe, sportowe, zamiesz-

kania zbiorowego oraz us³ug zdrowia - §38,
j) PL/ZP, U, KP - tereny placów publicznych z dopuszcze-

niem zieleni parkowej, us³ugowe oraz parkingów pu-
blicznych - §39,

k) U, KP - tereny us³ugowe oraz parkingów publicznych - §40.
5) Rozdzia³ 5 - Tereny produkcyjno-us³ugowe oraz górni-

cze - § 41 - §53:
a) PU - tereny produkcyjno-us³ugowe - §41,
b) RU - tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach rol-

nych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych i rybac-
kich - §42,

c) RU, PU - tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych i rybac-
kich oraz produkcyjno-us³ugowe - §43,

d) RU, ZP - tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych i rybac-
kich oraz zieleni parkowej - §44,

e) RU/K - tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych i rybac-
kich z dopuszczeniem indywidualnych oczyszczalni œcie-
ków - §45,

f) MU, RU, ZP - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, zagrodowej, us³ugowej, obs³ugi produkcji
w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-
czych, leœnych i rybackich oraz zieleni parkowej - §46,

g) MU, RU - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zagrodowej, us³ugowej oraz obs³ugi produk-
cji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-
czych, leœnych i rybackich - §47,

h) PU/MN - tereny produkcyjno-us³ugowe z dopuszcze-
niem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - §48,

i) RU/MN - tereny obs³ugi produkcji w gospodarstwach
rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych i rybac-
kich z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej - §49,

j) PU/UT - tereny produkcyjno-us³ugowe z dopuszcze-
niem rekreacji zbiorowej - turystyczne - §50,

k) MN, U, PU, UT - tereny, zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, us³ugowe, produkcyjno-us³ugowe oraz
rekreacji zbiorowej - turystyczne - §51,

l) PU, PG - tereny produkcyjno-us³ugowe oraz przemy-
s³u górniczego - §52,

³) PG - tereny przemys³u górniczego - §53.
6) Rozdzia³ 6 - Tereny rekreacyjne oraz mieszkaniowo-

rekreacyjne i us³ugowe - §54 - §64:
a) UT - tereny rekreacji zbiorowej - turystyczne - §54,
b) UT, U - tereny rekreacji zbiorowej - turystyczne oraz

us³ugowe - §55,
c) UT, U, US - tereny rekreacji zbiorowej - turystyczne,

us³ugowe oraz sportowe - §56,
d) UTL - tereny rekreacji indywidualnej i zbiorowej - tu-

rystyczno-letniskowe - §57,
e) UTL, WST - tereny rekreacji indywidualnej i zbioro-

wej - turystyczno-letniskowe oraz stawów rekreacyj-
nych - §58,

f) MN, UTL - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej - tury-
styczno-letniskowe - §59,

g) MU, UTL - tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej, zagrodowej, us³ugowej oraz turystyczno-let-
niskowe - §60,

h) MU, UTL, US, UT - tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej i us³ugowej, rekreacji in-
dywidualnej i zbiorowej - turystyczno-letniskowe, spor-
towe oraz rekreacji zbiorowej - turystyczne - §61,

i) MN, U, UTL - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, us³ugowej oraz turystyczno-letniskowe - §62,

j) MN, UT, UTL - tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, rekreacji zbiorowej - turystyczne oraz tury-
styczno-letniskowe - §63,

k) US - tereny sportowe - §64.
7) Rozdzia³ 7 - Tereny zieleni urz¹dzonej - parkowej oraz

cmentarzy - §65 - §69:
a) ZP- tereny zieleni parkowej - §65,
b) ZC - tereny cmentarzy - §66,
c) ZC, ZCW - tereny cmentarzy z zabytkowymi kwatera-

mi wojennymi - §67,
d) ZCW - tereny cmentarzy wojennych - §68,
e) ZCE - tereny cmentarzy epidemicznych - §69.



— 14087 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691

8) Rozdzia³ 8 - Tereny wód z otulin¹ biologiczn¹, k¹pie-
lisk i stawów rekreacyjnych - §70 - §75:
a) WS - tereny wód powierzchniowych, œródl¹dowych - §70,
b) WS, LZ - tereny wód powierzchniowych, œródl¹dowych

z otulin¹ biologiczn¹ - zadrzewieniami - §71,
c) WS, RZ - tereny wód powierzchniowych, œródl¹dowych

z otulin¹ biologiczn¹ - ³¹kami i pastwiskami - §72,
d) WST, RU, ZP - tereny stawów rekreacyjnych i hodow-

lanych oraz zieleni parkowej - §73,
f) WST, ZP - tereny stawów rekreacyjnych oraz zieleni

parkowej - §74,
g) WST- tereny k¹pielisk - §74,
h) WZ - tereny Ÿróde³ ze strefa ochronn¹ - §75.

9) Rozdzia³ 9 - Tereny infrastruktury technicznej - §76 - §81:
a) W(u) - tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - ujêæ

wody - §76,
b) W(zb) - tereny urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê - zbior-

ników wody - §77,
c) K - tereny urz¹dzeñ kanalizacji - oczyszczania œcie-

ków - §78,
d) G - tereny urz¹dzeñ gazownictwa - §79,
e) T - tereny urz¹dzeñ telekomunikacji - §80,
f) IT- tereny urz¹dzeñ infrastruktury technicznej o nie-

sprecyzowanym przeznaczeniu - §81.
10) Rozdzia³ 10 - Tereny komunikacji drogowej - §82 - §85:

a) KD(DP-Z) - tereny dróg powiatowych - zbiorczych - §82,
b) KD(DG-L) - tereny dróg gminnych - lokalnych - §83,
c) KD(DG-D) - tereny dróg gminnych - dojazdowych - §84,
d) KDW - tereny dróg wewnêtrznych oraz s³u¿ebnoœci

przejazdu - §85.
11) Rozdzia³ 11 - Tereny obs³ugi ruchu drogowego - §86 - §90:

a) KU - tereny stacji paliw, napraw i diagnostyki pojaz-
dów - §86,

b) KU/MN, U - tereny stacji paliw, napraw i diagnostyki
pojazdów z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz us³ugowej - §87,

c) KS/MU - tereny napraw i diagnostyki pojazdów z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej, zagrodowej oraz us³ugowej - §88,

d) KP, ZP - tereny parkingów publicznych oraz zieleni par-
kowej - §89,

e) KP - tereny parkingów publicznych - §90.
12) Rozdzia³ 12 - Tereny komunikacji pieszej i pieszo-jezd-

nej - §91:
a) CP - tereny ci¹gów pieszych,
b) CPJ - tereny ci¹gów pieszo-jezdnych.

13) Tereny szczególne - §92:
tereny z dodatkowym symbolem -Z.

§ 7

Wprowadza siê oznaczenia identyfikacyjne - dodatkowe
wyró¿niki cyfrowo-literowe granic obszarów oraz terenów
o szczególnych warunkach zagospodarowania:

1) NR 1 - strefa ochrony kompozycji przestrzennej krajo-
brazu naturalnego:
a) 1a - tereny ochrony powi¹zañ widokowych,

1a-PWN - granice terenów ochrony powi¹zañ widokowych;
b) 1b - tereny dominant krajobrazu naturalnego,

DN Nr - oznaczenie i numer dominant krajobrazu natu-
ralnego.

2) NR 2 - strefa ochrony przyrody:
a) 2a - obszary specjalnej ochrony "Natura 2000",

2a-NAT Nr - granice obszarów specjalnej ochrony "Na-
tura 2000";

b) 2b - tereny rezerwatu "Kostrza",
2b-REZ - granice rezerwatu "Kostrza";

c) 2c - tereny ochrony pomników przyrody;
PP Nr - oznaczenie i numer pomników przyrody;

d) 2d - tereny projektowanych zespo³ów przyrodniczo-kra-
jobrazowych,
2d-ZPK Nr - granice i numer projektowanych zespo³ów
przyrodniczo-krajobrazowych;

e) 2e - tereny projektowanych u¿ytków ekologicznych,
2e-UE Nr - granice i numer projektowanych u¿ytków eko-
logicznych.

3) NR 3 - strefa ochrony kompozycji przestrzennej krajo-
brazu kulturowego:
a) 3a - tereny koncentracji osadnictwa,

3a-KO - granice terenów koncentracji osadnictwa;
b) 3b - tereny niekorzystne dla rozwoju osadnictwa,

3b-NO - granice terenów niekorzystnych dla rozwoju
osadnictwa;

c) 3c - tereny inwestycji perspektywicznych,
3c-IP - granice terenów inwestycji perspektywicznych;

4) NR 4 - strefa ochrony dóbr kultury wspó³czesnej oraz
dominant architektonicznych:
a) 4a - tereny dóbr kultury wspó³czesnej,

KW Nr - oznaczenie i numer dóbr kultury wspó³czesnej;
b) 4b - tereny dominant architektonicznych,
DA Nr - oznaczenie i numer dominant architektonicznych.

5) NR 5 - strefa ochrony dziedzictwa kulturowego i za-
bytków:
a) 5a - tereny objête stref¹ œcis³ej ochrony konserwator-

skiej,
5a-KA - granice strefy œcis³ej ochrony konserwatorskiej;

b) 5b - tereny objête stref¹ czêœciowej ochrony konserwa-
torskiej,
5b-KB - granice strefy czêœciowej ochrony konserwator-
skiej;

c) 5c - tereny objête stref¹ ekspozycji krajobrazowej,
5c-KE - granice strefy ekspozycji krajobrazowej;

d) 5d - tereny objête stref¹ dokumentacji kulturowej,
5d-D - granice strefy dokumentacji kulturowej;

e) 5e - tereny objête stref¹ os³ony krajobrazowej,
5e-O - granice strefy os³ony krajobrazowej;

f) 5f - tereny objête stref¹ ochrony archeologicznej - stano-
wisk o szczególnej wartoœci poznawczej,
5-OW Nr - granice i numer stanowisk archeologicznych
o szczególnej wartoœci poznawczej;

g) 5g - tereny objête stref¹ ochrony archeologicznej - sta-
nowisk archeologicznych,
5-W Nr - granice i numer stanowisk archeologicznych;

6) NR 6 - strefa ochrony zasobów œrodowiska:
a) 6a - tereny korytarzy ekologicznych,

6a-EKO - granice terenów korytarzy ekologicznych;
b) 6b - tereny Ÿródliskowe,

6b-WZ - granice terenów Ÿródliskowych;
c) 6c - tereny ochrony ujêæ wody i innych urz¹dzeñ zw. z go-

spodark¹ wodn¹,
6c-W - granice terenów ochrony ujêæ wody i innych urz¹-

dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹;
d) 6d - tereny stref ochronnych ujêæ wody (ochrony bezpo-

œredniej),
6d-SOB - granice stref ochronnych ujêæ wody (ochrony
bezpoœredniej);

e) 6e - tereny na Obszarze Najwy¿szej Ochrony G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 442,
6e-ONO - granice Obszaru Najwy¿szej Ochrony G³ówne-
go Zbiornika Wód Podziemnych Nr 442;
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f) 6f - tereny na Obszarze Wysokiej Ochrony G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 442,
6f-OWO - granice Obszaru Wysokiej Ochrony G³ównego
Zbiornika Wód Podziemnych Nr 442;

g) 6g - tereny ochrony kompleksów rolnych,
6g-B - granice terenów ochrony kompleksów rolnych;

h) 6h- tereny ochrony kompleksów leœnych - Lasów Pañ-
stwowych,
6h-ALP - granice terenów ochrony kompleksów leœnych
- Lasów Pañstwowych;

i) 6i - tereny udokumentowanych z³ó¿ surowców mine-
ralnych,
6i-ZU - granice i numer udokumentowanych z³ó¿ surow-
ców mineralnych;

j) 6j - tereny nieudokumentowanych z³ó¿ surowców mi-
neralnych.
6j-ZN Nr - granice i numer nieudokumentowanych z³ó¿
surowców mineralnych.

7) NR 7 - strefa eksploatacji surowców mineralnych:
7a - tereny górnicze (z³o¿a w Szczyrzycu),
7a-PG - granice terenów górniczych (z³o¿a w Szczyrzycu);

8) NR 8 - strefa zagro¿eñ powodziowych:
a) 8a - tereny zagro¿one zalaniem wodami powodziowymi,

8a-ZZ - granice terenów zagro¿onych zalaniem wodami
powodziowymi;

b) 8b - tereny zagro¿one podtopieniem,
8b-ZW - granice terenów zagro¿onych podtopieniem;

9) NR 9 - strefa zagro¿eñ geologicznych:
a) 9a - tereny o mniej korzystnych warunkach geologicz-

nych, o przewadze spadków 15-20 stopni oraz zagro¿o-
ne procesami denudacyjnymi,
9a-DE - granice terenów o mniej korzystnych warunkach
geologicznych, o przewadze spadków 15-20 stopni oraz
zagro¿onych procesami denudacyjnymi;

b) 9b - tereny o trudnych warunkach geologicznych, o prze-
wadze spadków powy¿ej 20 stopni oraz zagro¿one pro-
cesami denudacyjnymi,
9b-ZO - granice terenów o trudnych warunkach geolo-
gicznych, o przewadze spadków powy¿ej 20 stopni oraz
zagro¿onych procesami denudacyjnymi;

c) 9c - tereny o niekorzystnych warunkach geologicznych,
o przewadze spadków powy¿ej 20 stopni oraz osuwi-
skowe,
9c-OS - granice terenów o niekorzystnych warunkach
geologicznych, o przewadze spadków powy¿ej 20 stopni
oraz osuwiskowych;

10) NR 10 - strefa uci¹¿liwoœci i ochrony (bezpieczeñstwa)
urz¹dzeñ infrastruktury technicznej oraz ochrony sani-
tarnej cmentarzy czynnych.
a) 10a - tereny w I strefie sanitarnej cmentarzy czynnych

(50 m od granicy cmentarzy),
10a-S - granice I strefy sanitarnej cmentarzy czynnych
(50 m od granicy cmentarzy);

b) 10b - tereny w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa)
sieci elektroenergetycznych 110 kV,
10b-E - granice stref ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci
elektroenergetycznych 110 KV;

c) 10c - tereny przewidywanego zasiêgu przekroczeñ stan-
dardów jakoœci œrodowiska oczyszczalni œcieków sani-
tarnych,
10c-K - granice przewidywanego zasiêgu przekroczeñ
standardów jakoœci œrodowiska oczyszczalni œcieków sa-
nitarnych;

d) 10d - tereny w strefach uci¹¿liwoœci (bezpieczeñstwa)
stacji gazowych,

10d-G - granice stref uci¹¿liwoœci (bezpieczeñstwa) sta-
cji gazowych;

e) 10e - tereny w strefach uci¹¿liwoœci (bezpieczeñstwa)
strzelnic sportowych,
10e-US - granice stref uci¹¿liwoœci (bezpieczeñstwa)
strzelnic sportowych.

§ 8

1. Okreœlone w Dziale II ustalenia dotycz¹ce przeznaczenia tere-
nów oraz warunków i zasad ich zagospodarowania obejmuj¹:
1) przeznaczenie podstawowe w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 5,
2) przeznaczenie dopuszczalne w rozumieniu § 3 ust. 1 pkt 6,
3) zasady i warunki zagospodarowania terenów w ramach

przeznaczenia podstawowego i dopuszczalnego.
2. Tereny o ustalonym w planie przeznaczeniu s¹ okreœlone

na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, o których
mowa w §4.

3. Tereny wydzielone liniami rozgraniczaj¹cymi mo¿na prze-
znaczyæ wy³¹cznie na cele zawieraj¹ce siê w przeznaczeniu
podstawowym oraz na cele przeznaczenia dopuszczalnego,
pod warunkiem zachowania ustaleñ planu oraz zgodnie
z przepisami odrêbnymi.

DZIA£ II
PRZEZNACZENIE ORAZ ZASADY I WARUNKI

ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

ROZDZIA£ 1
TERENY LASÓW, TERENY PRZEZNACZONE DO ZALESIENIA

ORAZ ZADRZEWIEÑ

§ 9

1. Wyznacza siê tereny ZL-ALP - lasów pañstwowych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
lasy pañstwowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia niezbêdne do prowadzenia gospo-

darki leœnej oraz utrzymania form ochrony (szkó³ki le-
œne, leœniczówki, gajówki oraz inne obiekty i urz¹dzenia
zw. z gospodark¹ leœn¹),

b) urz¹dzenia zwi¹zane z formami ochrony œrodowiska,
c) infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z przezna-

czeniem podstawowym,
d) urz¹dzenia turystyczne (oznakowane trasy turystycz-

ne, miejsca postojowe, biwakowe, zadaszenia).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów ZL - ALP.

1) Zgodnie z przepisami odrêbnymi o lasach pañstwowych,
utrzymuje siê dotychczasowy sposób zagospodarowania
terenów leœnych, w tym: funkcje gospodarcze i ochronne
lasów, istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia niezbêdne do pro-
wadzenia gospodarki leœnej.

2) Wszelka dzia³alnoœæ - uzupe³nienia i przekszta³cenia, wy-
miana substancji budowlanej oraz realizacja nowej zabu-
dowy i urz¹dzeñ zw. prowadzeniem gospodarki leœnej oraz
utrzymaniem istniej¹cych form ochrony, dzia³ania dla
utrzymania wartoœciowych zespo³ów florystyczno-fauni-
stycznych w obrêbie istniej¹cych ekosystemów - w celu
ich naturalnej ewolucji i rozwoju, wprowadzanie nowych
form ochrony flory i fauny oraz inne dzia³ania, zw. z prze-
znaczeniem podstawowym i dopuszczalnym - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi o lasach pañstwowych.
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3) Pozosta³e zasady i warunki zagospodarowania terenów
RU-ALP wg §15 ust.3 pkt 1) - 7) w dostosowaniu do prze-
pisów odrêbnych o lasach pañstwowych.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów ZL - ALP
- wg rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 10

1. Wyznacza siê tereny ZL-ALP/PW - lasów pañstwowych
z dopuszczeniem platform i wie¿ widokowych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê
1) przeznaczenie podstawowe:

a) lasy pañstwowe,
b) platformy i wie¿e widokowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia niezbêdne do prowadzenia gospo-

darki leœnej oraz utrzymania form ochrony (szkó³ki le-
œne, leœniczówki, gajówki oraz inne obiekty i urz¹dzenia
zw. z gospodark¹ leœn¹),

b) urz¹dzenia zwi¹zane z formami ochrony œrodowiska,
c) infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z przezna-

czeniem podstawowym,
d) urz¹dzenia turystyczne (oznakowane trasy turystycz-

ne, miejsca postojowe, biwakowe, zadaszenia).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów ZL-ALP/PW.

1) Zgodnie z przepisami odrêbnymi o lasach pañstwowych,
utrzymuje siê dotychczasowy sposób zagospodarowania
terenów leœnych, w tym: funkcje gospodarcze i ochronne
lasów, istniej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia niezbêdne do pro-
wadzenia gospodarki leœnej.

2) Wszelka dzia³alnoœæ - uzupe³nienia i przekszta³cenia, wy-
miana substancji budowlanej oraz realizacja nowej zabu-
dowy i urz¹dzeñ zw. prowadzeniem gospodarki leœnej oraz
utrzymaniem istniej¹cych form ochrony, dzia³ania dla
utrzymania wartoœciowych zespo³ów florystyczno-fauni-
stycznych w obrêbie istniej¹cych ekosystemów - w celu
ich naturalnej ewolucji i rozwoju, wprowadzanie nowych
form ochrony flory i fauny oraz inne dzia³ania, zw. z prze-
znaczeniem podstawowym i dopuszczalnym - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi o lasach pañstwowych.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów ZL-ALP/
PW - wg rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 11

1. Wyznacza siê tereny RU-ALP- obs³ugi produkcji w gospo-
darstwach leœnych w obrêbie lasów pañstwowych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

obs³uga produkcji w gospodarstwach leœnych;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urz¹dzenia niezbêdne do prowadzenia gospo-
darki leœnej oraz utrzymania form ochrony (szkó³ki le-
œne, leœniczówki, gajówki oraz inne obiekty i urz¹dzenia
zw. z gospodark¹ leœn¹),

b) infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z przezna-
czeniem podstawowym,

c) urz¹dzenia turystyczne (oznakowane trasy turystycz-
ne, miejsca postojowe, biwakowe, zadaszenia).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RU-ALP.
1) Zgodnie z przepisami odrêbnymi o lasach pañstwowych, utrzy-

muje siê dotychczasowy sposób zagospodarowania, w tym:
funkcje gospodarcze i ochronne, istniej¹c¹ zabudowê i urz¹-
dzenia niezbêdne do prowadzenia gospodarki leœnej.

2) Wszelka dzia³alnoœæ - uzupe³nienia i przekszta³cenia, wy-
miana substancji budowlanej oraz realizacja nowej zabu-
dowy i urz¹dzeñ zw. prowadzeniem gospodarki leœnej oraz
zw. z przeznaczeniem podstawowym i dopuszczalnym,
o których mowa w ust. 2. punkt 1) i 2) - wg warunków
w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi
o lasach pañstwowych.

3) Pozosta³e zasady i warunki zagospodarowania terenów
RU-ALP wg §15 ust.3 pkt 1) - 7) w dostosowaniu do prze-
pisów odrêbnych o lasach pañstwowych.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów RU-ALP
- wg rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 12

1. Wyznacza siê tereny ZL - lasów prywatnych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
lasy prywatne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia niezbêdne do prowadzenia gospo-

darki leœnej oraz utrzymania form ochrony (szkó³ki le-
œne, leœniczówki, gajówki oraz inne obiekty i urz¹dzenia
zw. z gospodark¹ leœn¹),

b) urz¹dzenia zwi¹zane z formami ochrony œrodowiska,
c) infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z przezna-

czeniem podstawowym,
d) urz¹dzenia turystyczne (oznakowane trasy turystycz-

ne, miejsca postojowe, biwakowe, zadaszenia).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów ZL.

1) Zgodnie z przepisami odrêbnymi o lasach, utrzymuje siê
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów le-
œnych, w tym: funkcje gospodarcze i ochronne lasów, ist-
niej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia niezbêdne do prowadze-
nia gospodarki leœnej.

2) Wszelka dzia³alnoœæ - uzupe³nienia i przekszta³cenia, wy-
miana substancji budowlanej oraz realizacja nowej zabu-
dowy i urz¹dzeñ zw. prowadzeniem gospodarki leœnej oraz
utrzymaniem istniej¹cych form ochrony, dzia³ania dla
utrzymania wartoœciowych zespo³ów florystyczno-fauni-
stycznych w obrêbie istniej¹cych ekosystemów - w celu
ich naturalnej ewolucji i rozwoju, wprowadzanie nowych
form ochrony flory i fauny oraz inne dzia³ania, zw. z prze-
znaczeniem podstawowym i dopuszczalnym - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi o lasach.

3) Pozosta³e zasady i warunki zagospodarowania terenów
ZL wg §15 ust.3 pkt 1) - 7) w dostosowaniu do przepisów
odrêbnych o lasach.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów ZL -
wg rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 13

1. Wyznacza siê tereny R/ZL - przeznaczone do zalesienia.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zalesienia,
b) urz¹dzenia niezbêdne do prowadzenia gospodarki le-

œnej oraz utrzymania form ochrony
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) sady, ³¹ki i pastwiska,
b) infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z przezna-

czeniem podstawowym.
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3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów R/ZL.
1) Utrzymuje siê dotychczasowy sposób zagospodarowa-

nia terenów, w tym funkcje gospodarcze i ochronne, ist-
niej¹c¹ zabudowê oraz urz¹dzenia niezbêdne do prowa-
dzenia gospodarki rolnej i leœnej.

2) Dopuszcza siê dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ - uzupe³nienia
i przekszta³cenia, wymianê substancji budowlanej, reali-
zacjê nowej zabudowy i urz¹dzeñ zw. prowadzeniem go-
spodarki rolnej i leœnej - w obrêbie terenów zainwesto-
wanych (dzia³ek siedliskowych) oraz powiêkszanie istnie-
j¹cych siedlisk.

3) Obowi¹zuje:
a) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych na tere-

nach otwartych (zakaz nie obejmuje mo¿liwoœci powiêk-
szania istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej,
w tym: realizacji drugiego domu mieszkalnego, zabu-
dowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych),

b) prowadzenie zalesiania w sposób kompleksowy - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi, z uwzglêdnieniem lokal-
nych uwarunkowañ, w szczególnoœci na terenach: o na-
silonych procesach denudacyjnych, o charakterze ero-
zyjnym, o znacznych spadkach i predyspozycjach osu-
wiskowych, o niskich klasach bonitacyjnych, w s¹siedz-
twie zespo³ów leœnych i zadrzewieñ oraz na terenach
Ÿródliskowych,

c) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie lub
uszkodzenie,

d) zabiegi agrotechniczne i inne w obrêbie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, w szczególnoœci stosowanie œrod-
ków ochrony roœlin, stabilizacja procesów erozyjno-osu-
wiskowych, regulacje cieków wodnych winny byæ pro-
wadzone przy spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowi-
ska - obowi¹zuje stosowanie upraw ekologicznych w pa-
sie do 50 m od terenów, w obrêbie których dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska
oraz sk³adowania wszelkich odpadów.

4) Pozosta³e zasady i warunki zagospodarowania terenów
R/ZL wg §15 ust.3 pkt 1) - 7) w dostosowaniu do przepi-
sów odrêbnych o lasach pañstwowych.

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów R/ZL -
wg rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 14

1. Wyznacza siê tereny LZ - zadrzewieñ.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
zadrzewienia;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) szkó³ki leœne,
b) urz¹dzenia zwi¹zane z formami ochrony œrodowiska,
c) infrastruktura techniczna i komunikacja zw. z przezna-

czeniem podstawowym,
d) szlaki i urz¹dzenia turystyczne, w szczególnoœci: miej-

sca postojowe, biwakowe, zadaszenia.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów LZ.

1) Utrzymuje siê dotychczasowy sposób zagospodarowa-
nia terenów, w tym funkcje gospodarcze i ochronne, ist-
niej¹c¹ zabudowê i urz¹dzenia niezbêdne do prowadze-
nia gospodarki rolnej i leœnej.

2) Dopuszcza siê dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ - uzupe³nienia
i przekszta³cenia, wymianê substancji budowlanej, reali-
zacjê nowej zabudowy oraz urz¹dzeñ zw. prowadzeniem
gospodarki rolnej i leœnej - w obrêbie terenów zainwesto-

wanych (dzia³ek siedliskowych) oraz powiêkszanie istnie-
j¹cych siedlisk.

3) Obowi¹zuje:
a) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych na te-

renach otwartych (zakaz nie obejmuje mo¿liwoœci po-
wiêkszania istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodo-
wej, w tym: realizacji drugiego domu mieszkalnego,
zabudowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹-
cych),

b) dogêszczanie zadrzewieñ z uwzglêdnieniem lokalnych
uwarunkowañ na terenach: o nasilonych procesach de-
nudacyjnych, o charakterze erozyjnym, o znacznych
spadkach i predyspozycjach osuwiskowych, o niskich
klasach bonitacyjnych, w s¹siedztwie zespo³ów leœnych
i zadrzewieñ oraz na terenach Ÿródliskowych - zgodnie
z lokalnymi ekosystemami, w szczególnoœci w obrêbie
krawêdzi erozyjnych, strukturalnych, lejów Ÿród³owych
oraz wzd³u¿ linii brzegowej potoków,

c) zabiegi agrotechniczne i inne, w obrêbie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, w tym: stabilizacja procesów ero-
zyjno-osuwiskowych, regulacje rzek i potoków przy
spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowiska.

d) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,
uszkodzenie lub degradacjê,

e) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska
oraz sk³adowania wszelkich odpadów.

4) Pozosta³e zasady i warunki zagospodarowania terenów
LZ wg §15 ust.3 pkt 1) - 7).

4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów LZ -
wg rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 2
TERENY ROLNICZE ORAZ ROLNICZO-OSADNICZE

§ 15

1. Wyznacza siê tereny RM - zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych
i rybackich.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych, ogrodniczych, leœnych i rybackich;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia s³u¿¹ce gospodarce rolnej (produk-

cyjne, gospodarcze, inwentarsko-sk³adowe), zw. z prze-
twórstwem rolno-spo¿ywczym),

b) us³ugi niepubliczne oraz obiekty i urz¹dzenia zw. z agro-
turystyk¹ - w obrêbie dzia³ek zagrodowych, w formie
obiektów towarzysz¹cych, wolnostoj¹cych,

c) urz¹dzenia sezonowe, zw. z rekreacj¹ letni¹ i zimow¹
(pla¿e trawiaste, rozbieralne wyci¹gi narciarskie),

d) trasy turystyczne (wêdrówkowe, rowerowe, hippicz-
ne), œcie¿ki dydaktyczne, punkty postojowe),

e) u¿ytki rolne (grunty orne ,sady, uprawy ogrodnicze,
uprawy pod os³onami),

f) u¿ytki zielone (³¹ki, pastwiska),
g) zalesienia, zadrzewienia - wg przepisów odrêbnych,
h) wody powierzchniowe (stawy, oczka wodne, zbiorniki

wodne - hodowlane),
i) ma³a architektura,
j) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
k) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
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3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RM.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej oraz innych przekszta³ceñ (m. in. rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy budynków), powiêkszanie ist-
niej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej oraz realizacjê
nowej zabudowy, w tym: drugiego domu mieszkalnego,
zabudowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) zabiegi agrotechniczne i inne w obrêbie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, w szczególnoœci stosowanie œrod-
ków ochrony roœlin, stabilizacja procesów erozyjno-osu-
wiskowych, regulacje cieków wodnych winny byæ pro-
wadzone przy spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowi-
ska - obowi¹zuje stosowanie upraw ekologicznych w pa-
sie do 50 m od terenów, w obrêbie których dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-

go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach RM wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 16

1. Wyznacza siê tereny R - u¿ytków rolnych (gruntów ornych,
sadów, upraw ogrodniczych).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

u¿ytki rolne (grunty orne, sady, uprawy ogrodnicze);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) u¿ytki zielone (³¹ki, pastwiska),
b) zalesienia, zadrzewienia - wg przepisów odrêbnych,
c) wody powierzchniowe (stawy, oczka wodne, zbiorniki

wodne - hodowlane),
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe),
f) rozbudowa istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-
czych, leœnych i rybackich - z wyj¹tkiem terenów, dla
których w Dziale VII zosta³ ustalony zakaz wznoszenia
nowej zabudowy.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów R.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych na tere-
nach otwartych (zakaz nie obejmuje mo¿liwoœci powiêk-
szania istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej,
w tym: realizacji drugiego domu mieszkalnego, zabu-
dowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych),

c) w obrêbie istniej¹cej zabudowy zagrodowej dopusz-
cza siê dokonywanie uzupe³nieñ i przekszta³ceñ - prze-
prowadzanie remontów bie¿¹cych, kapitalnych, wy-
miany substancji budowlanej oraz innych przekszta³-
ceñ (m. in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy bu-
dynków), powiêkszanie istniej¹cych siedlisk oraz re-
alizacjê nowej zabudowy, w tym: realizacji drugiego
domu mieszkalnego, zabudowy gospodarczej oraz
urz¹dzeñ towarzysz¹cych),

d) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
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budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

e) zabiegi agrotechniczne i inne w obrêbie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, w szczególnoœci stosowanie œrod-
ków ochrony roœlin, stabilizacja procesów erozyjno-
osuwiskowych, regulacje cieków wodnych winny byæ
prowadzone przy spe³nieniu wymagañ ochrony œro-
dowiska - obowi¹zuje stosowanie upraw ekologicz-
nych w pasie do 50 m od terenów, w obrêbie których
dopuszcza siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej,

f) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach R wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 17

1. Wyznacza siê tereny R/US - u¿ytków rolnych z dopuszcze-
niem sezonowych urz¹dzeñ sportowych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) u¿ytki rolne (grunty orne, sady, uprawy ogrodnicze),
b) sezonowe urz¹dzenia sportowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) u¿ytki zielone (³¹ki, pastwiska),
b) zalesienia, zadrzewienia - wg przepisów odrêbnych,
c) wody powierzchniowe (stawy, oczka wodne, zbiorniki

wodne - hodowlane),
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów R/US.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) sezonowe urz¹dzenia sportowe winny byæ realizowa-

ne zgodnie z prawem budowlanym i innymi przepisami
odrêbnymi,

b) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz re-
alizacji nowych obiektów kubaturowych,

c) zabiegi agrotechniczne i inne w obrêbie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, w szczególnoœci stosowanie œrod-
ków ochrony roœlin, stabilizacja procesów erozyjno-osu-
wiskowych, regulacje cieków wodnych winny byæ pro-
wadzone przy spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowi-
ska - obowi¹zuje stosowanie upraw ekologicznych w pa-
sie do 50 m od terenów, w obrêbie których dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do wymagañ technologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93

wg ustaleñ dla terenów nie zainwestowanych - §94,
dla terenów zainwestowanych - §95 oraz Dzia³ IV,

b) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
c) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokal-
nego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego za-
rz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ
- Dzia³ V,

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojazdów do poszczególnych dzia-
³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warunków
w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi
oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.
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7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach R/US wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 18

1. Wyznacza siê tereny RZ - u¿ytków zielonych (³¹k i pastwisk).
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) u¿ytki rolne (grunty orne, sady, uprawy ogrodnicze),
b) zalesienia, zadrzewienia - wg przepisów odrêbnych,
c) wody powierzchniowe (stawy, oczka wodne, zbiorniki

wodne - hodowlane),
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe),
f) rozbudowa istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej

w gospodarstwach rolnych, hodowlanych ogrodniczych,
leœnych i rybackich - z wyj¹tkiem terenów, dla których
w Dziale VII zosta³ ustalony zakaz wznoszenia nowej
zabudowy.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RZ
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych na tere-
nach otwartych (zakaz nie obejmuje mo¿liwoœci powiêk-
szania istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej,
w tym: realizacji drugiego domu mieszkalnego, zabu-
dowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych),

c) w obrêbie istniej¹cej zabudowy zagrodowej dopuszcza
siê dokonywanie uzupe³nieñ i przekszta³ceñ - przepro-
wadzanie remontów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany
substancji budowlanej oraz innych przekszta³ceñ (m.
in. rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków),
powiêkszanie istniej¹cych siedlisk oraz realizacjê no-
wej zabudowy, w tym: realizacji drugiego domu miesz-
kalnego, zabudowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towa-
rzysz¹cych),

d) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku
od poziomu terenu do kalenicy dachu, a rozbudowa
obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni ist-
niej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

e) zabiegi agrotechniczne i inne w obrêbie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, w szczególnoœci stosowanie œrod-
ków ochrony roœlin, stabilizacja procesów erozyjno-osu-
wiskowych, regulacje cieków wodnych winny byæ pro-
wadzone przy spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowi-

ska - obowi¹zuje stosowanie upraw ekologicznych w pa-
sie do 50 m od terenów, w obrêbie których dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

f) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania
i oczyszczania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ od-
padami oraz pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach RZ wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 19

1. Wyznacza siê tereny RZ/ZP - u¿ytków zielonych (³¹k i pa-
stwisk) z dopuszczeniem zieleni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska),
b) zieleñ parkowa.

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) u¿ytki rolne (grunty orne, sady, uprawy ogrodnicze),
b) zalesienia, zadrzewienia - wg przepisów odrêbnych,
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c) wody powierzchniowe (stawy, oczka wodne, zbiorniki
wodne - hodowlane),

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-
nów),

e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-
kingowe i postojowe).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RZ/ZP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz re-
alizacji nowych obiektów kubaturowych,

b) zabiegi agrotechniczne i inne w obrêbie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, w szczególnoœci stosowanie œrod-
ków ochrony roœlin, stabilizacja procesów erozyjno-osu-
wiskowych, regulacje cieków wodnych winny byæ pro-
wadzone przy spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowi-
ska - obowi¹zuje stosowanie upraw ekologicznych w pa-
sie do 50 m od terenów, w obrêbie których dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do lo-
kalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do wymagañ technologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokal-
nego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego za-
rz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ
- Dzia³ V.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach RZ/ZP wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 20

1. Wyznacza siê tereny R/ZP - u¿ytków rolnych (gruntów or-
nych, sadów, upraw ogrodniczych) z dopuszczeniem zie-
leni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) u¿ytki rolne (grunty orne, sady, uprawy ogrodnicze),
b) zieleñ parkowa.

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) u¿ytki zielone (³¹ki i pastwiska),
b) zalesienia, zadrzewienia - wg przepisów odrêbnych,

c) wody powierzchniowe (stawy, oczka wodne, zbiorniki
wodne - hodowlane),

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-
nów),

e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-
kingowe i postojowe).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów R/ZP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

 a) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz re-
alizacji nowych obiektów kubaturowych,

b) zabiegi agrotechniczne i inne w obrêbie rolniczej prze-
strzeni produkcyjnej, w szczególnoœci stosowanie œrod-
ków ochrony roœlin, stabilizacja procesów erozyjno-osu-
wiskowych, regulacje cieków wodnych winny byæ pro-
wadzone przy spe³nieniu wymagañ ochrony œrodowi-
ska - obowi¹zuje stosowanie upraw ekologicznych w pa-
sie do 50 m od terenów, w obrêbie których dopuszcza
siê realizacjê zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

c) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do wymagañ technologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego -
Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokal-
nego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego za-
rz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ
- Dzia³ V,

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach R/ZP wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 3
TERENY MIESZKANIOWE

ORAZ MIESZKANIOWO-US£UGOWE

§ 21

1. Wyznacza siê tereny MW - zabudowy mieszkaniowej wie-
lorodzinnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e),
b) urz¹dzenia rekreacyjno-sportowe (miejsca integracji

spo³ecznej),
c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów do budynków),
d) zieleñ urz¹dzona - parkowa,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MW.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-

go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MW wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 22

1. Wyznacza siê tereny MW, U - zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej oraz us³ugowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
b) us³ugi wielobran¿owe - publiczne i niepubliczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e),
b) urz¹dzenia rekreacyjno-sportowe (miejsca integracji

spo³ecznej),
c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów do budynków),
d) zieleñ urz¹dzona - parkowa,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MW, U.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.
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2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania
i oczyszczania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ od-
padami oraz pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MW, U wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 23

1. Wyznacza siê tereny MN - zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie przydo-
mowe),

b) urz¹dzenia rekreacyjno-sportowe (place gier i zabaw,
miejsca integracji spo³ecznej),

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,
pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów do budynków),

d) zieleñ urz¹dzona - ogrodowa i parkowa,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MN.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) wprowadza siê zakaz realizacji zabudowy szeregowej
i bliŸniaczej,

c) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

d) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ planu - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
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czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MN wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 24

1. Wyznacza siê tereny MN, U - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz us³ugowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) us³ugi wielobran¿owe - publiczne i niepubliczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) zabudowa techniczno-gospodarcza (gara¿e, pracow-

nie, obiekty zaplecza us³ug),
c) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej,
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów do budynków),
e) zieleñ urz¹dzona - ogrodowa i parkowa,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MN, U.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) wprowadza siê zakaz realizacji zabudowy szeregowej
i bliŸniaczej,

c) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

d) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

e) wprowadza siê zakaz realizacji zabudowy szeregowej
i bliŸniaczej,

f) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do lo-
kalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MN, U wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 25

1. Wyznacza siê tereny MU - zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej, zagrodowej oraz us³ugowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1 ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa,
c) us³ugi wielobran¿owe - publiczne i niepubliczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza - zabudowa administracyjna, socjalno-sanitar-
na, magazynowo-sk³adowa),
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c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MU.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m. in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) wprowadza siê zakaz realizacji zabudowy szeregowej
i bliŸniaczej,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokalnego uzbroje-
nia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do indywidual-
nej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MU wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 4
TERENY US£UGOWE

§ 26

1. Wyznacza siê tereny U - us³ugowe.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
us³ugi wielobran¿owe - publiczne i niepubliczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) zabudowa rekreacji zbiorowej - turystyczna (hotele,

domy weselne, zajazdy),
d) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (miejsca integracji

spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
e) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
f) zieleñ urz¹dzona - parkowa,
g) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
h) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów U.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych - zgodnie z pra-
wem budowlanym i innymi przepisami odrêbnymi;

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
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mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku
od poziomu terenu do kalenicy dachu, a rozbudowa
obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni ist-
niej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

5. Na terenach U wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 27

1. Wyznacza siê tereny UA - us³ug publicznych - admini-
stracji.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

us³ugi publiczne - administracji;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
b) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
d) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UA.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-
wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
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5) Infrastruktura techniczna:
a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-

kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UA wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 28

1. Wyznacza siê tereny UZ - us³ug publicznych - zdrowia.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
a) us³ugi publiczne - zdrowia,
b) oœrodki pomocy spo³ecznej;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
b) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
d) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UZ.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do lo-
kalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UZ wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 29

1. Wyznacza siê tereny UK - us³ug publicznych - kultury.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
us³ugi publiczne - kultury;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
b) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
d) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
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f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-
kingowe i postojowe.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UK.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-
wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UK wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 30

1. Wyznacza siê tereny UO - us³ug publicznych - oœwiaty.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
us³ugi publiczne - oœwiaty;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
b) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
d) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UO.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do lo-
kalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
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zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UO wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 31

1. Wyznacza siê tereny UI - us³ug publicznych - innych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
us³ugi publiczne - inne (remizy OSP);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),

w szczególnoœci kultury i zdrowia,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) urz¹dzenia obs³ugi ruchu drogowego (stacje napraw

i diagnostyki oraz myjnie pojazdów),
d) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
e) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
f) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
g) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
h) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UI.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie

sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.
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4. Na terenach UI wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 32

1. Wyznacza siê tereny UO, US - us³ug publicznych - oœwiaty
oraz sportowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) us³ugi oœwiaty,
b) oœrodki sportowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
b) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
d) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UO, US.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UO, US - wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 33

1. Wyznacza siê tereny UO, US, UT, ZP - us³ug publicznych -
oœwiaty, sportowe, rekreacji zbiorowej - turystyczne oraz
zieleni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obiekty oœwiaty,
b) oœrodki sportowe,
c) zabudowa turystyczna (motele, hotele, pensjonaty),
d) zieleñ parkowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi niepubliczne - handlu, nieuci¹¿liwego rzemios³a

us³ugowego, gastronomii,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
e) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UO, US,

UT, ZP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,
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b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do lo-
kalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UO, US, UT, ZP - wymagaj¹cych spe³nienia
szczególnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹
dodatkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 34

1. Wyznacza siê tereny UKS, ZP - kultury sakralnej oraz zie-
leni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) oœrodki kultury sakralnej (koœcio³y, kaplice, plebanie,
domy parafialne),

b) zieleñ parkowa,
c) kapliczki z zieleni¹ towarzysz¹c¹;

2) przeznaczenie dopuszczalne - na terenach obejmuj¹-
cych koœcio³y, kaplice, plebanie, domy parafialne, domy
pielgrzyma itp.:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza)
c) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, zadaszenia dojœæ i dojazdów, kapliczki, krzy¿e, po-
mniki),

e) zieleñ urz¹dzona - parkowa, tradycyjna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe);
3) przeznaczenie dopuszczalne - na terenach obejmuj¹-

cych kapliczki z zieleni¹ towarzysz¹c¹:
a) ma³a architektura (ogrodzenia, elementy informacyj-

ne, oœwietlenie),
b) zieleñ urz¹dzona - parkowa, tradycyjna,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
d) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UKS, ZP -
obejmuj¹cych koœcio³y, kaplice, plebanie, domy parafialne,
domy pielgrzyma itp.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istniej¹-
cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbudo-
wy obiektów - w dostosowaniu do charakteru otoczenia,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

e) w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych -
wszelka dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i winna
byæ prowadzona zgodnie z przepisami odrêbnymi -
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
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2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji, w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych
w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-
nu inwestycji, w obrêbie obszarów i obiektów zabytko-
wych w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
oraz pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UKS, ZP -
obejmuj¹cych kapliczki z zieleni¹ towarzysz¹c¹:
w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych - wszelka dzia-
³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków i winna byæ prowadzona zgodnie
z przepisami odrêbnymi - o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

5. Na terenach UKS, ZP wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 35

1. Wyznacza siê tereny UK, ZP - oœrodków kultury oraz ziele-
ni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) oœrodki kultury (oœrodki i domy kultury, pomniki kultury
historycznej i wspó³czesnej),

b) zieleñ parkowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne - na terenach obejmuj¹-
cych oœrodki i domy kultury:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury,
c) zieleñ urz¹dzona - parkowa, tradycyjna,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe);
3) przeznaczenie dopuszczalne - na terenach obejmuj¹-

cych pomniki kultury historycznej i wspó³czesnej:
a) ma³a architektura (ogrodzenia, elementy informacyj-

ne, oœwietlenie),
b) zieleñ urz¹dzona - parkowa, tradycyjna,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
d) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UK, ZP - na
terenach obejmuj¹cych oœrodki i domy kultury.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów - w dostosowaniu do charakteru oto-
czenia,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

e) w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych - wszelka
dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i winna byæ prowadzo-
na zgodnie z przepisami odrêbnymi - o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji, w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych
w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-
nu inwestycji, w obrêbie obszarów i obiektów zabytko-
wych w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.
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4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
oraz pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczegól-
nych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UK, ZP -
obejmuj¹cych pomniki kultury o wartoœci historycznej:
1) w obrêbie obiektów zabytkowych - wszelka dzia³alnoœæ wy-

maga spe³nienia warunków Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków i winna byæ prowadzona zgodnie z przepisami
odrêbnymi - o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

2) w obrêbie obiektów wspó³czesnych wszelk¹ dzia³alnoœæ
inwestycyjn¹ nale¿y dostosowaæ do charakteru pomnika.

5. Na terenach UK, ZP wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 36

1. Wyznacza siê tereny UKS, U, ZP - kultury sakralnej, us³u-
gowe oraz zieleni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) oœrodki kultury sakralnej (klasztory, koœcio³y, kaplice,
plebanie, domy parafialne),

b) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne) zw. z prze-
znaczeniem podstawowym,

c) zieleñ parkowa;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza)
c) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, zadaszenia dojœæ i dojazdów, kapliczki, krzy¿e, po-
mniki),

e) zieleñ urz¹dzona - parkowa, tradycyjna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UKS, U, ZP.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m. in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów - w dostosowaniu do charakteru oto-
czenia,

d) w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych -
wszelka dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i winna
byæ prowadzona zgodnie z przepisami odrêbnymi -
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji, w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych
w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-
nu inwestycji, w obrêbie obszarów i obiektów zabytko-
wych w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
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go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
oraz pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UKS, U, ZP wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 37

1. Wyznacza siê tereny U, US, KP - us³ugowe, sportowe oraz
parkingów publicznych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
b) oœrodki sportowe,
c) parkingi publiczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
b) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-

ny, pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
d) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów U, US, KP.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-
wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 80% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach U, US, KP - wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 38

1. Wyznacza siê tereny U, US, MZ, UZ - us³ugowe, sportowe,
zamieszkania zbiorowego oraz us³ug zdrowia.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
b) oœrodki sportowe,
c) oœrodki zamieszkania zbiorowego (domy pomocy spo-

³ecznej, domy parafialne, domy pielgrzyma oraz inne
obiekty zw. z miejscami kultu),

d) us³ugi zdrowia;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty
zaplecza),
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b) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,
miejsca wypoczynkowe),

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pergole, alta-
ny, pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów U, US,

MZ, UZ.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-

go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do poszcze-
gólnych dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach U, US, MZ, UZ - wymagaj¹cych spe³nienia
szczególnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹
dodatkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 39

1. Wyznacza siê tereny PL/ZP, U, KP - placów publicznych
z dopuszczeniem zieleni parkowej, us³ug oraz parkingów
publicznych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) place publiczne - zabytkowy Rynek na Górze Œwiêtego
Jana,

b) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
c) parkingi publiczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia rekreacyjne (miejsca integracji spo³ecznej,

miejsca wypoczynkowe),
b) urz¹dzenia ma³ej architektury (pomniki, miejsca pa-

miêci),
c) zieleñ urz¹dzona - parkowa,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów, o których

mowa w ust. 1.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie
spe³niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wy-
korzystania terenów oraz w przypadku istniej¹cej za-
budowy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie para-
metrów zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla te-
renów nie zainwestowanych, dopuszcza siê zacho-
wanie stanu istniej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy,
nadbudowy i rozbudowy obiektów, przy czym nad-
budowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% istnie-
j¹cej wysokoœci budynku od poziomu terenu do kale-
nicy dachu, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
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czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) w obrêbie placów zabytkowych - wszelka dzia³al-
noœæ wymaga spe³nienia warunków Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków i winna byæ prowadzo-
na zgodnie z przepisami odrêbnymi - o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 20% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czenie do zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja dojœæ i dojazdów do placów
oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warunków w³a-
œciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach PL/ZP, U, KP - wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 40

1. Wyznacza siê tereny U, KP - us³ugowe oraz parkingów
publicznych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
b) parkingi publiczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) zabudowa rekreacji zbiorowej - turystyczna (hotele,

domy weselne, zajazdy),
d) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (miejsca integracji

spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
e) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
f) zieleñ urz¹dzona - parkowa,
g) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
h) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów U, KP.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych - zgodnie z pra-
wem budowlanym i innymi przepisami odrêbnymi;

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
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gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

5. Na terenach U, KP wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 5
TERENY PRODUKCYJNO- US£UGOWE ORAZ GÓRNICZE

§ 41

1. Wyznacza siê tereny PU - produkcyjno-us³ugowe.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) zabudowa produkcyjna,
b) zabudowa us³ugowa (us³ugi niepubliczne - handlu, rze-

mios³a us³ugowego i produkcyjnego, gastronomii);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-
nie, obiekty zaplecza - administracyjne, socjalno sani-
tarne, magazynowo-sk³adowe),

b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

c) zieleñ urz¹dzona o charakterze parawanowym i izola-
cyjnym,

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-
nów),

e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-
kingowe i postojowe).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów PU.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
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czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach PU wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 42

1. Wyznacza siê tereny RU - obs³ugi produkcji w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych i ry-
backich.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

obs³uga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych, leœnych i rybackich,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi niepubliczne - handlu, rzemios³a us³ugowego i pro-

dukcyjnego, gastronomii,
b) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracownie,

obiekty zaplecza - zabudowa administracyjna, socjalno-
sanitarna, magazynowo-sk³adowa),

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadaszenia
dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów,

zak³adowe oczyszczalnie œcieków),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca parkin-

gowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RU.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy na-
ruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szczególnoœci
pogorszenie warunków œrodowiska terenów s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do indywidual-
nej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach RU wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.
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§ 43

1. Wyznacza siê tereny RU, PU - obs³ugi produkcji w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych
i rybackich oraz produkcyjno-us³ugowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obs³uga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych, ogrodniczych, leœnych i rybackich,

b) zabudowa produkcyjna (produkcji pozarolniczej),
c) zabudowa us³ugowa (us³ugi niepubliczne - handlu, rze-

mios³a us³ugowego i produkcyjnego, gastronomii);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-
nie, obiekty zaplecza - zabudowa administracyjna, so-
cjalno-sanitarna, magazynowo-sk³adowa),

b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

c) zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów, zak³adowe oczyszczalnie œcieków),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RU, PU.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych - wszelka
dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i winna byæ prowadzo-
na zgodnie z przepisami odrêbnymi - o ochronie zabyt-
ków i opiece nad zabytkami,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie

zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy na-
ruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szczególnoœci
pogorszenie warunków œrodowiska terenów s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do indywidual-
nej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach RU, PU wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 44

1. Wyznacza siê tereny RU, ZP - obs³ugi produkcji w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych
i rybackich oraz zieleni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obs³uga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych, ogrodniczych, leœnych i rybackich,

b) zieleñ parkowa.
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi niepubliczne - handlu, rzemios³a us³ugowego

i produkcyjnego, gastronomii,
b) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-

nie, obiekty zaplecza - zabudowa administracyjna, so-
cjalno-sanitarna, magazynowo-sk³adowa),

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów, zak³adowe oczyszczalnie œcieków),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe),
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RU, ZP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-
wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych -
wszelka dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i winna
byæ prowadzona zgodnie z przepisami odrêbnymi -
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji, w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych
w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ,

b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-
nu inwestycji, w obrêbie obszarów i obiektów zabytko-
wych w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,

b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska
oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej syste-
mem nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpale-
rowych, z zastosowaniem gêstych krzewów oraz ni-
skich i wysokich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obo-
wi¹zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska -
emisja ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powie-
trza, ziemi oraz wód - w granicach wartoœci dopusz-
czalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do indywidual-
nej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach RU, ZP wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 45

1. Wyznacza siê tereny RU/K - obs³ugi produkcji w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych i ry-
backich z dopuszczeniem indywidualnych oczyszczalni
œcieków.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obs³uga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych, ogrodniczych, leœnych i rybackich,

b) urz¹dzenia oczyszczania œcieków;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) us³ugi niepubliczne - handlu, rzemios³a us³ugowego
i produkcyjnego, gastronomii,
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b) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-
nie, obiekty zaplecza - zabudowa administracyjna, so-
cjalno-sanitarna, magazynowo-sk³adowa),

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów, indywidualne oczyszczalnie œcieków),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RU/K.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energooszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do indywidual-
nej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach RU/K wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 46

1. Wyznacza siê tereny MU, RU, ZP- zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, zagrodowej, us³ugowej, obs³ugi pro-
dukcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrod-
niczych, leœnych i rybackich oraz zieleni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê:
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa,
c) us³ugi wielobran¿owe - publiczne i niepubliczne,
d) obs³uga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodow-

lanych, ogrodniczych, leœnych i rybackich;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) us³ugi niepubliczne - handlu, rzemios³a us³ugowego
i produkcyjnego, gastronomii,

b) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-
nie, obiekty zaplecza - zabudowa administracyjna, so-
cjalno-sanitarna, magazynowo-sk³adowa),

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów, zak³adowe oczyszczalnie œcieków),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
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3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MU, RU, ZP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) nowa zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ
realizowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi
przepisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmia-
nie sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych -
wszelka dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i winna
byæ prowadzona zgodnie z przepisami odrêbnymi -
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy na-
ruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szczególnoœci
pogorszenie warunków œrodowiska terenów s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -

energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do indywidual-
nej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MU, RU, ZP wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 47

1. Wyznacza siê tereny MU, RU - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej, us³ugowej, obs³ugi produk-
cji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych, ogrodni-
czych, leœnych i rybackich.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa,
c) us³ugi wielobran¿owe - publiczne i niepubliczne,
d) obs³uga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodow-

lanych, ogrodniczych, leœnych i rybackich;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) us³ugi niepubliczne - handlu, rzemios³a us³ugowego
i produkcyjnego, gastronomii,

b) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-
nie, obiekty zaplecza - zabudowa administracyjna, so-
cjalno-sanitarna, magazynowo-sk³adowa),

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona - parawanowa i izolacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów, zak³adowe oczyszczalnie œcieków),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MU, RU.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) nowa zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ

realizowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi
przepisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmia-
nie sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem
podstawowym i dopuszczalnym terenu,
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b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) w obrêbie obszarów i obiektów zabytkowych -
wszelka dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i winna
byæ prowadzona zgodnie z przepisami odrêbnymi -
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy

realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do indywidual-
nej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MU, RU wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 48

1. Wyznacza siê tereny PU/MN - produkcyjno-us³ugowe z do-
puszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjno-us³ugowa,
b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-

nie, obiekty zaplecza - administracyjne, socjalno sani-
tarne, magazynowo-sk³adowe),

b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury,
c) zieleñ urz¹dzona o charakterze parawanowym i izola-

cyjnym,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów PU/MN.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
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j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy na-
ruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szczególnoœci
pogorszenie warunków œrodowiska terenów s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-

ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach PU/MN wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 49

1. Wyznacza siê tereny RU/MN - obs³ugi produkcji w gospo-
darstwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych, leœnych
i rybackich z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obs³uga produkcji w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych, ogrodniczych, leœnych i rybackich,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-
nie, obiekty zaplecza - administracyjne, socjalno sani-
tarne, magazynowo-sk³adowe),

b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury,
c) zieleñ urz¹dzona o charakterze parawanowym i izola-

cyjnym,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów RU/MN.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do lo-
kalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu in-

westycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
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b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu
do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy na-
ruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szczególnoœci
pogorszenie warunków œrodowiska terenów s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach RU/MN wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 50

1. Wyznacza siê tereny PU/UT - produkcyjno-us³ugowe z do-
puszczeniem zabudowy rekreacji zbiorowej - turystycznej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjno-us³ugowa,
b) zabudowa rekreacji zbiorowej - turystyczna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-

nie, obiekty zaplecza - administracyjne, socjalno-sani-
tarne, magazynowo-sk³adowe),

b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

c) zieleñ urz¹dzona o charakterze parawanowym i izola-
cyjnym oraz rekreacyjna,

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-
nów),

e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-
kingowe i postojowe).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów PU/UT.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy produkcyjno-us³ugowej - max

60% pow. terenu inwestycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
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z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obo-
wi¹zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska -
emisja ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powie-
trza, ziemi oraz wód - w granicach wartoœci dopusz-
czalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach PU/UT wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 51

1. Wyznacza siê tereny MN, U, PU, UT -zabudowy mieszka-
niowej jednorodzinnej, us³ugowe, produkcyjno-us³ugo-
we oraz rekreacji zbiorowej - turystyczne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
c) zabudowa produkcyjno-us³ugowa,
d) zabudowa rekreacji zbiorowej - turystyczna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-

nie, obiekty zaplecza - administracyjne, socjalno-sani-
tarne, magazynowo-sk³adowe),

b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

c) zieleñ urz¹dzona o charakterze ogrodowym, parawa-
nowym oraz rekreacyjna,

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-
nów),

e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-
kingowe i postojowe).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MN, U, PU, UT.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni systemem nasadzeñ
pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych, zastosowa-
niem gêstych krzewów oraz niskich i wysokich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
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wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MN, U, PU, UT wymagaj¹cych spe³nienia
szczególnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹
dodatkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 52

1. Wyznacza siê tereny PU, PG - produkcyjno-us³ugowe oraz
przemys³u górniczego.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa produkcyjno-us³ugowa,
b) zabudowa przemys³u górniczego zw. z eksploatacj¹ su-

rowców mineralnych;;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa techniczna i gospodarcza (gara¿e, pracow-
nie, obiekty zaplecza - administracyjne, socjalno- sani-
tarne, magazynowo-sk³adowe),

b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

c) zieleñ urz¹dzona o charakterze parawanowym i izola-
cyjnym,

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-
nów),

e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-
kingowe i postojowe).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów PU, PG.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-

wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanego przeznaczenia tere-
nów i wymagañ technologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.
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6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach PU, PG wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 53

1. Wyznacza siê tereny PG - przemys³u górniczego.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
zabudowa przemys³u górniczego zw. z eksploatacj¹ su-
rowców mineralnych;;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza - administracyjne, socjalno-sanitarne, maga-
zynowo-sk³adowe),

b) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

c) zieleñ urz¹dzona o charakterze parawanowym i izola-
cyjnym,

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów PG.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do lo-
kalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanego przeznaczenia tere-
nów i wymagañ technologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy na-
ruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szczególnoœci
pogorszenie warunków œrodowiska terenów s¹siednich,

d) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem
nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

e) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

f) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych zak³adów pro-
dukcyjnych poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

g) w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ obo-
wi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych, a przy
realizacji obiektów magazynowo-sk³adowych - szczel-
ne zabezpieczenie pod³o¿a,

h) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach PG wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 6
TERENY REKREACYJNE

ORAZ MIESZKANIOWO-REKREACYJNE I US£UGOWE

§ 54

1. Wyznacza siê tereny UT - rekreacji zbiorowej - turystyczne.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
rekreacji zbiorowej - turystyczne (hotele, motele, zajazdy,
campingi);
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
b) us³ugi niepubliczne - handlu, nieuci¹¿liwego rzemios³a

us³ugowego, gastronomii,
c) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty za-

plecza),
d) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
e) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
f) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
g) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
h) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UT.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ i przekszta³ceñ - przeprowadzanie
remontów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji
budowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy,
nadbudowy i przebudowy budynków) oraz realizacji
nowej zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w ust. 3 dla terenów nie zainwe-
stowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istniej¹-
cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku
od poziomu terenu do kalenicy dachu, a rozbudowa
obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% powierzchni ist-
niej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-

gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ -
Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UT wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 55

1. Wyznacza siê tereny UT, U - rekreacji zbiorowej - tury-
styczne oraz us³ugowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa rekreacji zbiorowej - turystyczna (hotele,
motele, zajazdy, campingi),

b) zabudowa us³ugowa (nieuci¹¿liwe us³ugi wielobran¿o-
we - publiczne i niepubliczne);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
e) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UT, U.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,
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c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-
wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych
do lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych
zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 60% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 20% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ -
Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UT, U wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 56

1. Wyznacza siê tereny UT, U, US - rekreacji zbiorowej - tury-
styczne, us³ugowe oraz sportowe.

2. Dla terenów UT, U, US ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa turystyczna (hotele, motele, zajazdy, campin-
gi), b) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),

c) oœrodki sportowe;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
e) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UT, U, US.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy wraz z urz¹dzeniami sporto-

wymi - max 80% pow. terenu inwestycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
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b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska
oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
4) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ -
Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

5) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UT, U, US wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 57

1. Wyznacza siê tereny UTL - rekreacji indywidualnej i zbio-
rowej - turystyczno-letniskowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

zabudowa turystyczno-letniskowa (pensjonaty, domy let-
niskowe);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) us³ugi niepubliczne - handlu, nieuci¹¿liwego rzemios³a

us³ugowego, gastronomii,
c) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty za-

plecza),
d) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
e) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
f) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
g) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
h) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UTL.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-

montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg
ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.
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4. Na terenach UTL wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 58

1. Wyznacza siê tereny UTL, WST - rekreacji indywidualnej
i zbiorowej - turystyczno-letniskowe oraz stawów rekre-
acyjnych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa turystyczno-letniskowa (pensjonaty, domy
letniskowe),

b) stawy rekreacyjne (z dopuszczeniem k¹pielisk, funkcji
przeciwpo¿arowej i retencyjnej);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe,
k¹pieliska),

b) obiekty i urz¹dzenia zw. z funkcj¹ przeciwpo¿arow¹ i re-
tencyjn¹,

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,
pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów UTL, WST.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy wraz ze stawami rekreacyjny-

mi - max 80% pow. terenu inwestycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie

zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ -
Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach UTL, WST wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 59

1. Wyznacza siê tereny MN, UTL - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej
- turystyczno-letniskowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa turystyczno-letniskowa (pensjonaty, domy

letniskowe);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) us³ugi niepubliczne - handlu, nieuci¹¿liwego rzemios³a

us³ugowego, gastronomii,
c) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty za-

plecza),
d) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
e) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
f) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
g) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
h) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
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3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MN, UTL.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 40% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 40% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ uzbro-
jenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgod-
nie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MN, UTL wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 60

1. Wyznacza siê tereny MU, UTL - zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, zagrodowej, us³ugowej oraz rekreacji in-
dywidualnej i zbiorowej - turystyczno-letniskowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa,
c) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
d) zabudowa turystyczno-letniskowa (pensjonaty, domy

letniskowe);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
e) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MU, UTL.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-
wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.
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2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy na-
ruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szczególnoœci
pogorszenie warunków œrodowiska terenów s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruktu-
ry technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym syste-
mem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszcza-
nia œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami - szczel-
ne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza siê na
okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej oczyszczal-
ni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MU, UTL wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 61

1. Wyznacza siê tereny MU, UTL, US, UT - zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej, zagrodowej, us³ugowej, rekre-
acji indywidualnej i zbiorowej - turystyczno-letniskowe,
sportowe oraz rekreacji zbiorowej - turystyczne.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa zagrodowa,
c) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
d) zabudowa turystyczno-letniskowa (pensjonaty, domy

letniskowe),
e) zabudowa turystyczna (hotele, motele, zajazdy, cam-

pingi),
f) oœrodki sportowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa
b) us³ugi niepubliczne - handlu, nieuci¹¿liwego rzemios³a

us³ugowego, gastronomii,
c) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty za-

plecza),
d) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (boiska, place gier

i zabaw, miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypo-
czynkowe),

e) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,
pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),

f) zieleñ urz¹dzona - parkowa i rekreacyjna,
g) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
h) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MU, UTL,

US, UT.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
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gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruktu-
ry technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym syste-
mem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczyszcza-
nia œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami - szczel-
ne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza siê na
okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbiorczej sieci
kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej oczyszczal-
ni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MU, UTL, US, UT wymagaj¹cych spe³nienia
szczególnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹
dodatkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 62

1. Wyznacza siê tereny MN, U, UTL - zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, us³ugowej oraz rekreacji indywidu-
alnej i zbiorowej - turystyczno-letniskowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
c) zabudowa turystyczno-letniskowa (pensjonaty, domy

letniskowe);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. altany,

pergole, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
e) zieleñ urz¹dzona - ogrodowa, parkowa i rekreacyjna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MN, U, UTL.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-
wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ -
Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MN, U, UTL wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.
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§ 63

1. Wyznacza siê tereny MN, UT, UTL - zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej, rekreacji zbiorowej - turystyczne
oraz turystyczno-letniskowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zabudowa turystyczna (schroniska, hotele),
c) zabudowa turystyczno-letniskowa (pensjonaty, domy

letniskowe);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
b) zabudowa gospodarcza (gara¿e, pracownie, obiekty

zaplecza),
c) urz¹dzenia sportowo-rekreacyjne (place gier i zabaw,

miejsca integracji spo³ecznej, miejsca wypoczynkowe),
d) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (altany, pergo-

le, zadaszenia dojœæ i dojazdów),
e) zieleñ urz¹dzona - ogrodowa, parkowa i rekreacyjna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów MN, UT, UTL.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ -
Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach MN, UT, UTL wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 64

1. Wyznacza siê tereny US - sportowe.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
oœrodki sportowe;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia zaplecza (obiekty: administracyj-

ne, socjalno-sanitarne, techniczno-gospodarcze, gara-
¿e, pracownie, szatnie),

b) us³ugi niepubliczne - handlu, nieuci¹¿liwego rzemios³a
us³ugowego, gastronomii,

c) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (m. in. zadasze-
nia dojœæ i dojazdów),

d) zieleñ urz¹dzona - parawanowa i rekreacyjna,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
f) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy, miejsca par-

kingowe i postojowe).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów US.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
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montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy wraz z urz¹dzeniami sporto-

wymi - max 80% pow. terenu inwestycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ -
Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach US wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 7
TERENY ZIELENI URZ¥DZONEJ - PARKOWEJ

ORAZ CMENTARZY

§ 65

1. Wyznacza siê tereny ZP - zieleni parkowej.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
zieleñ parkowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (pawilony wy-

stawowe, kioski handlowe, altany, urz¹dzenia integra-
cji spo³ecznej oraz widowisk - teatralnych, muzycznych,
sportowych, kultury i inych), zadaszenia, pergole, fon-
tanny, ³awki, elementy oœwietlenia),

b) niekubaturowe urz¹dzenia rekreacji - place gier i za-
baw, boiska sportowe),

c) urz¹dzenia kultury (pomniki, rzeŸby ogrodowe, miejsca
pamiêci),

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
e) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów ZP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zieleñ oraz obiekty ma³ej architektury i inne urz¹dzenia
towarzysz¹ce winny byæ realizowane zgodnie z pra-
wem budowlanym i innymi przepisami odrêbnymi; za-
budowa mo¿e podlegaæ zmianie sposobu u¿ytkowania
- zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i dopusz-
czalnym terenu,

b) kszta³towanie kompozycji roœlinnych (systemu nasa-
dzeñ i sk³adu gatunkowego roœlin) w dostosowaniu do
charakteru otoczenia,

c) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni systemem nasadzeñ
- pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych, z zastoso-
waniem niskich i wysokich krzewów oraz niskich i wy-
sokich drzew,

d) istniej¹ca oraz nowa zieleñ lokalizowana wzd³u¿ tras
komunikacyjnych winna zachowaæ w³aœciwe odleg³o-
œci dla prawid³owego rozwoju systemu korzeniowego
drzew i krzewów oraz zapewnienia bezpieczeñstwa
ruchu drogowego,

e) obowi¹zuje kszta³towanie ogrodzeñ w formie stalowych
(kutych, odlewanych lub splatanych) elementów a¿u-
rowych, murków kamiennych lub murowanych - zwieñ-
czonych dachówk¹ ceramiczn¹,

f) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) pow. zabudowy obiektów kubaturowych - max 10%

powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych, pow.
urz¹dzeñ niekubaturowych - max 30% powierzchni te-
renu w liniach rozgraniczaj¹cych,

b) zieleñ - min 60% powierzchni terenu w liniach rozgrani-
czaj¹cych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
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zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
b) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska

oraz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami
do tego celu wyznaczonych,

c) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ
uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ -
Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami -
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza
siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów oraz parkingów i
miejsc postojowych - wg warunków w³aœciwego zarz¹d-
cy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³
II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach ZP wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 66

1. Wyznacza siê tereny ZC - cmentarzy.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
cmentarze;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (³awki, elemen-

ty oœwietlenia),
b) urz¹dzenia kultury (pomniki, rzeŸby, miejsca pamiêci),
c) obiekty sakralne (kaplice, kapliczki, krzy¿e, obeliski),
d) obiekty zaplecza zw. z u¿ytkowaniem cmentarzy, kon-

serwacj¹ urz¹dzeñ i zieleni,
e) zieleñ urz¹dzona - tradycyjna lub leœna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów ZC.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) utrzymuje siê istniej¹ce za³o¿enia z dopuszczeniem uzu-
pe³nieñ i przekszta³ceñ - zgodnie z prawem budowla-
nym i innymi przepisami odrêbnymi;

b) porz¹dkowanie, zmiana ukszta³towania istniej¹cych za-
³o¿eñ oraz nowe realizacje kompozycji roœlinnych (sys-
temu nasadzeñ i sk³adu gatunkowego roœlin) w dosto-
sowaniu do charakteru otoczenia,

c) obowi¹zuje wprowadzanie nowej zieleni tradycyjnym
systemem nasadzeñ - pojedynczym lub szpalerowym
wzd³u¿ alei cmentarzy, z zastosowaniem niskich i wy-
sokich krzewów, niskich i wysokich drzew oraz trady-
cyjnych gatunków zieleni,

d) przy zmianie ukszta³towania oraz realizacji nowych ogro-
dzeñ cmentarzy, nale¿y stosowaæ stalowe (kute, odle-
wane lub splatane) elementy a¿urowe, murki kamien-
ne lub murowane - zwieñczone elementami kamienny-
mi lub ceramicznymi,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

f) zakazuje siê niszczenia wartoœciowych kwater i staro-
drzewia,

g) w obrêbie obiektów zabytkowych - wszelka dzia-
³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i winna byæ prowa-
dzona zgodnie z przepisami odrêbnymi - o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) pow. zabudowy obiektów kubaturowych - max 10%

powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) pow. urz¹dzeñ nie kubaturowych - max 70% powierzch-

ni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

oraz ochrony œrodowiska - Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
c) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97,
d) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
e) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami

do tego celu wyznaczonych,
f) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy

naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

g) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
4) Infrastruktura techniczna:

a) uzupe³nianie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sieci
i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania
i oczyszczania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ od-
padami.

5) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja nowych dojœæ i dojazdów oraz
parkingów i miejsc postojowych - wg warunków w³aœci-
wego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg
ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach ZC wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 67

1. Wyznacza siê tereny ZC, ZCW - cmentarzy z zabytkowymi
kwaterami wojennymi.
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2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

cmentarze z zabytkowymi kwaterami wojennymi.
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (³awki, elemen-
ty oœwietlenia),

b) urz¹dzenia kultury (pomniki, rzeŸby, miejsca pamiêci),
c) obiekty sakralne (kaplice, kapliczki, krzy¿e, obeliski),
d) obiekty zaplecza zw. z u¿ytkowaniem cmentarzy, kon-

serwacj¹ urz¹dzeñ i zieleni,
e) zieleñ urz¹dzona - tradycyjna lub leœna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie tere-

nów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów ZC, ZCW.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) utrzymuje siê istniej¹ce za³o¿enia z dopuszczeniem uzu-
pe³nieñ i przekszta³ceñ - zgodnie z prawem budowla-
nym i innymi przepisami odrêbnymi;

b) porz¹dkowanie, zmiana ukszta³towania istniej¹cych za-
³o¿eñ oraz nowe realizacje kompozycji roœlinnych (sys-
temu nasadzeñ i sk³adu gatunkowego roœlin) w dosto-
sowaniu do charakteru otoczenia,

c) obowi¹zuje wprowadzanie nowej zieleni tradycyjnym
systemem nasadzeñ - pojedynczym lub szpalerowym
wzd³u¿ alei cmentarzy, z zastosowaniem niskich i wy-
sokich krzewów, niskich i wysokich drzew oraz trady-
cyjnych gatunków zieleni,

d) przy zmianie ukszta³towania oraz realizacji nowych ogro-
dzeñ cmentarzy, nale¿y stosowaæ stalowe (kute, odle-
wane lub splatane) elementy a¿urowe, murki kamien-
ne lub murowane - zwieñczone elementami kamienny-
mi lub ceramicznymi,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

f) zakazuje siê niszczenia wartoœciowych kwater i staro-
drzewia,

g) w obrêbie obiektów zabytkowych - wszelka dzia³alnoœæ
wymaga spe³nienia warunków Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków i winna byæ prowadzona zgodnie
z przepisami odrêbnymi - o ochronie zabytków i opiece
nad zabytkami.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) pow. zabudowy obiektów kubaturowych - max 10%

powierzchni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych,
b) pow. urz¹dzeñ nie kubaturowych - max 70% powierzch-

ni terenu w liniach rozgraniczaj¹cych.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

oraz ochrony œrodowiska - Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
c) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97,
d) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
e) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami

do tego celu wyznaczonych,
f) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy

naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

g) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
4) Infrastruktura techniczna:

a) uzupe³nianie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sieci
i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warun-

ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami.

5) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja nowych dojœæ i dojazdów oraz
parkingów i miejsc postojowych - wg warunków w³aœci-
wego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach ZC, ZCW wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 68

1. Wyznacza siê tereny ZCW - cmentarzy wojennych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
cmentarze wojenne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty i urz¹dzenia ma³ej architektury (³awki, elemen-

ty oœwietlenia),
b) urz¹dzenia kultury (pomniki, rzeŸby, miejsca pamiêci),
c) obiekty sakralne (kaplice, kapliczki, krzy¿e, obeliski),
d) obiekty zaplecza zw. z u¿ytkowaniem cmentarzy, kon-

serwacj¹ urz¹dzeñ i zieleni,
e) zieleñ urz¹dzona - tradycyjna lub leœna,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (uzbrojenie terenów),
g) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów ZCW.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) utrzymuje siê zabytkowe za³o¿enia - zabytkowy uk³ad
przestrzenny obiektów i urz¹dzeñ oraz zieleni,

b) dopuszcza siê prace konserwatorskie - porz¹dkowanie
istniej¹cych za³o¿eñ oraz zmianê ukszta³towania kom-
pozycji roœlinnych (systemu nasadzeñ i sk³adu gatun-
kowego roœlin) w dostosowaniu do charakteru za³o¿e-
nia, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

c) obowi¹zuje wprowadzanie nowej zieleni tradycyjnym
systemem nasadzeñ - pojedynczym lub szpalerowym
wzd³u¿ alei cmentarzy, z zastosowaniem niskich i wy-
sokich krzewów oraz niskich i wysokich drzew oraz tra-
dycyjnych gatunków zieleni,

d) przy zmianie ukszta³towania ogrodzeñ cmentarzy na-
le¿y stosowaæ stalowe kute elementy a¿urowe oraz
murki kamienne,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

f) zakazuje siê niszczenia wartoœciowych kwater i staro-
drzewia,

g) wszelka dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków i winna byæ pro-
wadzona zgodnie z przepisami odrêbnymi - o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami,

h) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

i) wszelka dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i winna
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byæ prowadzona zgodnie z przepisami odrêbnymi -
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) pow. zabudowy obiektów kubaturowych - w dostoso-

waniu do istniej¹cego zagospodarowania terenów,
b) pow. urz¹dzeñ nie kubaturowych - w dostosowaniu do

istniej¹cego zagospodarowania terenów.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

oraz ochrony œrodowiska - Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
c) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97,
d) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
e) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami

do tego celu wyznaczonych,
f) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy

naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

g) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
4) Infrastruktura techniczna:

porz¹dkowanie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sie-
ci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warun-
ków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w³a-
œciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V.

5) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja nowych dojœæ i dojazdów oraz
parkingów i miejsc postojowych - wg warunków w³aœci-
wego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach ZCW wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 69

1. Wyznacza siê tereny ZCE - cmentarzy epidemicznych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
cmentarze epidemiczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) zieleñ urz¹dzona - tradycyjna lub leœna,
b) urz¹dzenia komunikacji (dojœcia, dojazdy).

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów ZCE.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) utrzymuje siê za³o¿enia - uk³ad przestrzenny urz¹dzeñ
oraz zieleni,

b) dopuszcza siê prace konserwatorskie - porz¹dkowa-
nie istniej¹cych za³o¿eñ oraz zmianê ukszta³towani
kompozycji roœlinnych (systemu nasadzeñ i sk³adu ga-
tunkowego roœlin) w dostosowaniu do charakteru za-
³o¿enia,

c) obowi¹zuje wprowadzanie nowej zieleni tradycyjnym
systemem nasadzeñ - pojedynczym lub szpalerowym,
z zastosowaniem niskich i wysokich krzewów oraz ni-
skich i wysokich drzew oraz tradycyjnych gatunków
zieleni,

d) przy zmianie ukszta³towania ogrodzeñ nale¿y stoso-
waæ stalowe kute elementy a¿urowe oraz murki ka-
mienne,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

f) zakazuje siê niszczenia wartoœciowych okazów staro-
drzewia,

g) wszelka dzia³alnoœæ wymaga spe³nienia warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i winna
byæ prowadzona zgodnie z przepisami odrêbnymi -
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) pow. zabudowy obiektów kubaturowych - w dostoso-

waniu do istniej¹cego zagospodarowania terenów,
b) pow. urz¹dzeñ nie kubaturowych - w dostosowaniu do

istniej¹cego zagospodarowania terenów.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

oraz ochrony œrodowiska - Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
c) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97,
d) ochrona terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,

uszkodzenie lub degradacjê,
e) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów poza miejscami

do tego celu wyznaczonych,
f) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy

naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska terenów
s¹siednich,

g) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
4) Infrastruktura techniczna:

porz¹dkowanie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sie-
ci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warun-
ków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz w³a-
œciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V.

5) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów oraz parkingów i miejsc
postojowych - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z
przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach ZCE wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 8
TERENY WÓD ORAZ ICH OTULINY BIOLOGICZNEJ

§ 70

1. Wyznacza siê tereny WS - wód powierzchniowych, œródl¹-
dowych.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

wody powierzchniowe, œródl¹dowe (rzeki, potoki);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce wzd³u¿ li-
nii brzegowej,

b) zadrzewienia, zakrzewienia,
c) urz¹dzenia rekreacji zielonej (k¹pieliska, tereny spor-

tów wodnych) - bez obiektów kubaturowych,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (lokalne ci¹gi

uzbrojenia),
e) urz¹dzenia komunikacji niezbêdne przeprawy mosto-

we i lokalne drogi dojazdowe).
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3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów WS.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) utrzymanie istniej¹cej urz¹dzeñ z mo¿liwoœci¹ dzia³alno-
œci inwestycyjnej - uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, zgodnie
z prawem budowlanym i innymi przepisami odrêbnymi,

b) dopuszcza siê remonty i prace regulacyjne w obrêbie
rzek i potoków wynikaj¹ce z sytuacji szczególnych.

c) przy projektowaniu nowych przepraw przez cieki wodne
nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno-prawne oraz przyj¹æ
parametry nie zawê¿aj¹ce œwiat³a koryta danego cieku,

d) wszelka dzia³alnoœæ - wg warunków w³aœciwego za-
rz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
pow. urz¹dzeñ konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych -
w dostosowaniu do potrzeb oraz istniej¹cego zagospo-
darowania terenów.

3) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych

na regulacji wód oraz budowie zabezpieczeñ przeciwpo-
wodziowych lub zbiorników wody, nale¿y uwzglêdniæ po-
trzebê zachowania dolin rzecznych w stanie równowagi
przyrodniczej i utrzymania ró¿norodnoœci biologicznej,

b) wprowadzanie zieleni wzd³u¿ linii brzegowej cieków
wodnych w dostosowaniu do lokalnych ekosystemów -
nowoprojektowana zieleñ winna byæ tak dobrana, by
nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz konserwacji i eksplo-
atacji cieków wodnych,

c) obowi¹zuje zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób
powoduj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowi-
ska - w szczególnoœci pogorszenie warunków œrodowi-
ska w obrêbie cieków wodnych, w tym: nielegalnego
pozyskiwania zasobów œrodowiska oraz sk³adowania
wszelkich odpadów,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
4) Infrastruktura techniczna:

porz¹dkowanie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sie-
ci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ V,

5) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y uzupe³niaæ oraz realizowaæ zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego
zarz¹dcy oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-
dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od linii
brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania prze-
chodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy grodze-
nia terenów stref ochronnych ustanowionych na podsta-
wie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodowlanych
ustanowionych na podstawie przepisów o rybactwie œró-
dl¹dowym.

4. Na terenach WS wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 71

1. Wyznacza siê tereny WS, LZ - wód powierzchniowych, œró-
dl¹dowych z otulin¹ biologiczn¹ - zadrzewieniami.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) wody powierzchniowe, œródl¹dowe (rzeki, potoki),
b) otulina biologiczna wód powierzchniowych - zadrzewienia;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce wzd³u¿ li-

nii brzegowej potoków,
b) szlaki i nie kubaturowe urz¹dzenia turystyczne (miej-

sca postojowe i biwakowe)
c) urz¹dzenia rekreacji zielonej (k¹pieliska, tereny spor-

tów wodnych) - bez obiektów kubaturowych,
d) szkó³ki leœne,
e) urz¹dzenia zwi¹zane z formami ochrony œrodowiska,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (lokalne ci¹gi

uzbrojenia),
g) urz¹dzenia komunikacji (lokalne przeprawy mostowe

drogi dojazdowe),
h) zabudowa zagrodowa w obrêbie istniej¹cych siedlisk

oraz w przypadku powiêkszania tych siedlisk.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów WS, LZ.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych na tere-
nach otwartych (zakaz nie obejmuje mo¿liwoœci powiêk-
szania istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej,
w tym: realizacji drugiego domu mieszkalnego, zabu-
dowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych),

c) w obrêbie istniej¹cej zabudowy zagrodowej dopuszcza
siê dokonywanie uzupe³nieñ i przekszta³ceñ - przepro-
wadzanie remontów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany
substancji budowlanej oraz innych przekszta³ceñ (m. in.
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków), po-
wiêkszanie istniej¹cych siedlisk oraz realizacjê nowej
zabudowy, w tym: realizacji drugiego domu mieszkal-
nego, zabudowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzy-
sz¹cych),

d) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

e) wszelka dzia³alnoœæ - uzupe³nienia i przekszta³cenia oraz
nowe inwestycje wzd³u¿ linii brzegowej rzek i potoków
- stabilizacja procesów erozyjno-osuwiskowych i inne
prace regulacyjne nale¿y prowadziæ wg warunków w³a-
œciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

f) obowi¹zuje ochrona istniej¹cych zadrzewieñ oraz tere-
nów nara¿onych na zanieczyszczenie, uszkodzenie lub
degradacjê,

g) dogêszczanie zadrzewieñ nale¿y prowadziæ zgodnie z lo-
kalnymi ekosystemami - w szczególnoœci nale¿y wpro-
wadzaæ zadrzewienia w obrêbie krawêdzi erozyjnych,
strukturalnych, lejów Ÿród³owych - wystêpuj¹cych
wzd³u¿ linii brzegowej potoków,

h) przy projektowaniu nowych przepraw przez cieki wodne
nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno-prawne oraz przyj¹æ
parametry nie zawê¿aj¹ce œwiat³a koryta danego cieku,

i) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska
oraz sk³adowania wszelkich odpadów,
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j) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji,
c) pow. urz¹dzeñ konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych -

w dostosowaniu do potrzeb oraz istniej¹cego zagospo-
darowania terenów.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych

na regulacji wód oraz budowie zabezpieczeñ przeciw-
powodziowych lub zbiorników wody, nale¿y uwzglêd-
niæ potrzebê zachowania dolin rzecznych w stanie rów-
nowagi przyrodniczej i utrzymania ró¿norodnoœci bio-
logicznej,

b) ochronê terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,
uszkodzenie lub degradacjê.,

c) wprowadzanie zieleni w dostosowaniu do lokalnych
ekosystemów - nowoprojektowana zieleñ winna byæ
tak dobrana, by nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz kon-
serwacji i eksploatacji cieków wodnych; w szczególno-
œci nale¿y wprowadzaæ zadrzewienia w obrêbie kra-
wêdzi erozyjnych, strukturalnych, lejów Ÿród³owych -
wystêpuj¹cych wzd³u¿ linii brzegowej potoków,

d) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powodu-
j¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska w obrêbie
cieków wodnych, sk³adowania wszelkich odpadów oraz
nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska,

e) obowi¹zuje ochrona terenów nara¿onych na zanieczysz-
czenie, uszkodzenie lub degradacjê,

f) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

porz¹dkowanie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sie-
ci i urz¹dzeñ uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœci-
wego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ planu - Dzia³ V.

6) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y uzupe³niaæ oraz realizowaæ zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego
zarz¹dcy oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) przy realizacji inwestycji w obrêbie istniej¹cych sie-
dlisk oraz ich powiêkszaniu obowi¹zuje linia zabudowy

dla nowych obiektów kubaturowych - min 15 m od kra-
wêdzi skarp brzegowych cieków wodnych oraz min 7 m
od rowów melioracyjnych,

c) w przypadkach nie wymienionych w pkt 7) litera a),
litera b) - linie zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku
planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego obszaru
Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach WS, LZ wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 72

1. Wyznacza siê tereny WS, RZ - wód powierzchniowych, œró-
dl¹dowych z otulin¹ biologiczn¹ - ³¹kami i pastwiskami.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) wody powierzchniowe, œródl¹dowe (rzeki, potoki),
b) otulina biologiczna - ³¹ki i pastwiska;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce wzd³u¿ li-

nii brzegowej potoków,
b) szlaki i inne urz¹dzenia turystyczne (miejsca postojo-

we i biwakowe) - bez obiektów kubaturowych,
c) urz¹dzenia rekreacji zielonej (k¹pieliska, tereny spor-

tów wodnych) - bez obiektów kubaturowych,
d) szkó³ki leœne,
e) urz¹dzenia zwi¹zane z formami ochrony œrodowiska,
f) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (lokalne ci¹gi

uzbrojenia),
g) urz¹dzenia komunikacji (lokalne przeprawy mostowe

drogi dojazdowe),
h) zabudowa zagrodowa w obrêbie istniej¹cych siedlisk

oraz w przypadku powiêkszania tych siedlisk.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów WS, RZ.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-

zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) zakaz tworzenia nowych siedlisk osadniczych na tere-
nach otwartych (zakaz nie obejmuje mo¿liwoœci powiêk-
szania istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej, w
tym: realizacji drugiego domu mieszkalnego, zabudo-
wy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych),

c) w obrêbie istniej¹cej zabudowy zagrodowej dopuszcza
siê dokonywanie uzupe³nieñ i przekszta³ceñ - przepro-
wadzanie remontów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany
substancji budowlanej oraz innych przekszta³ceñ (m. in.
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynków), po-
wiêkszanie istniej¹cych siedlisk oraz realizacjê nowej za-
budowy, w tym: realizacji drugiego domu mieszkalnego,
zabudowy gospodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych),

d) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,
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e) wszelka dzia³alnoœæ - uzupe³nienia i przekszta³cenia
oraz nowe inwestycje wzd³u¿ linii brzegowej rzek i po-
toków - stabilizacja procesów erozyjno-osuwiskowych
i inne prace regulacyjne nale¿y prowadziæ wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi,

f) obowi¹zuje ochrona istniej¹cych zadrzewieñ oraz tere-
nów nara¿onych na zanieczyszczenie, uszkodzenie lub
degradacjê,

g) dogêszczanie zadrzewieñ nale¿y prowadziæ zgodnie z lo-
kalnymi ekosystemami - w szczególnoœci nale¿y wpro-
wadzaæ zadrzewienia w obrêbie krawêdzi erozyjnych,
strukturalnych, lejów Ÿród³owych - wystêpuj¹cych
wzd³u¿ linii brzegowej potoków,

h) przy projektowaniu nowych przepraw przez cieki wod-
ne nale¿y uzyskaæ pozwolenie wodno-prawne oraz przy-
j¹æ parametry nie zawê¿aj¹ce œwiat³a koryta danego
cieku,

i) zakaz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska
oraz sk³adowania wszelkich odpadów,

j) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 50% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 30% pow. tere-

nu inwestycji,
c) pow. urz¹dzeñ konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych -

w dostosowaniu do potrzeb oraz istniej¹cego zagospo-
darowania terenów.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych

na regulacji wód oraz budowie zabezpieczeñ przeciw-
powodziowych lub zbiorników wody, nale¿y uwzglêd-
niæ potrzebê zachowania dolin rzecznych w stanie rów-
nowagi przyrodniczej i utrzymania ró¿norodnoœci bio-
logicznej,

b) ochronê terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,
uszkodzenie lub degradacjê.,

c) wprowadzanie zieleni w dostosowaniu do lokalnych
ekosystemów - nowoprojektowana zieleñ winna byæ
tak dobrana, by nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz kon-
serwacji i eksploatacji cieków wodnych; w szczególno-
œci nale¿y wprowadzaæ zadrzewienia w obrêbie kra-
wêdzi erozyjnych, strukturalnych, lejów Ÿród³owych -
wystêpuj¹cych wzd³u¿ linii brzegowej potoków,

d) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powo-
duj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowiska -
w szczególnoœci pogorszenie warunków œrodowiska
w obrêbie cieków wodnych, sk³adowania wszelkich od-
padów oraz nielegalnego pozyskiwania zasobów œro-
dowiska,

e) obowi¹zuje ochrona terenów nara¿onych na zanieczysz-
czenie, uszkodzenie lub degradacjê,

f) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

5) Infrastruktura techniczna:
uzupe³nianie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sieci
i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warunków
w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi
oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ V.

6) Komunikacja:
uzupe³nianie oraz realizacja nowych dojœæ i dojazdów na-
le¿y realizowaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi - wg wa-
runków w³aœciwego zarz¹dcy oraz wg ustaleñ planu - Dzia³
II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) w obrêbie istniej¹cych siedlisk obowi¹zuje linia zabu-
dowy dla nowych obiektów kubaturowych - min 15 m
od krawêdzi skarp brzegowych cieków wodnych oraz
min 7 m od rowów melioracyjnych,

c) w przypadkach nie wymienionych w pkt 7) litera a),
litera b) - linie zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku
planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego obszaru
Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach WS, RZ wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 73

1. Wyznacza siê tereny WST, RU, ZP - stawów rekreacyjnych
i hodowlanych oraz zieleni parkowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) stawy rekreacyjne,
b) stawy hodowlane,
c) zieleñ parkowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce wzd³u¿ li-

nii brzegowej stawów,
b) urz¹dzenia i obiekty zwi¹zane z rekreacj¹ lub hodowl¹

ryb,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (lokalne ci¹gi

uzbrojenia),
d) urz¹dzenia komunikacji (lokalne przeprawy mostowe,

drogi dojazdowe, ci¹gi piesze).
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów WST,

RU, ZP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

uzupe³nienia i przekszta³cenia w obrêbie urz¹dzeñ linii
brzegowej zbiorników wodnych oraz prace regulacyjne
nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
pow. urz¹dzeñ technologicznych, konserwacyjnych i za-
bezpieczaj¹cych - w dostosowaniu do potrzeb oraz istnie-
j¹cego zagospodarowania terenów.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
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zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) wprowadzanie zieleni w dostosowaniu do lokalnych

ekosystemów - nowoprojektowana zieleñ winna byæ
tak dobrana, by nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz kon-
serwacji i eksploatacji zbiorników wodnych,

b) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób po-
woduj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowi-
ska - w szczególnoœci pogorszenie warunków œrodo-
wiska w obrêbie stawów, sk³adowania wszelkich
odpadów oraz nielegalnego pozyskiwania zasobów
œrodowiska,

c) obowi¹zuje ochrona istniej¹cych zadrzewieñ oraz tere-
nów nara¿onych na zanieczyszczenie, uszkodzenie lub
degradacjê,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

porz¹dkowanie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sie-
ci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ V.

6) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y uzupe³niaæ oraz realizowaæ zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego
zarz¹dcy oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) obowi¹zuje linia zabudowy dla nowych obiektów kuba-
turowych - min 7 m od krawêdzi skarp brzegowych sta-
wów,

c) w przypadkach nie wymienionych w pkt 7) litera a),
litera b) - linie zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku
planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego obszaru
Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach WST, RU, ZP wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 74

1. Wyznacza siê tereny WST, ZP - stawów rekreacyjnych oraz
zieleni parkowej.
1) Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

a) przeznaczenie podstawowe:
- stawy rekreacyjne,
- zieleñ parkowa;

b) przeznaczenie dopuszczalne:
- urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce wzd³u¿

linii brzegowej stawów,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej (lokalne ci¹gi

uzbrojenia),
- urz¹dzenia komunikacji (lokalne przeprawy mosto-

we, drogi dojazdowe, ci¹gi piesze).

2) Zasady i warunki zagospodarowania terenów WST, ZP
a) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

uzupe³nienia i przekszta³cenia w obrêbie urz¹dzeñ linii
brzegowej stawów oraz prace regulacyjne nale¿y pro-
wadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi.

b) WskaŸniki wykorzystania terenów:
pow. urz¹dzeñ technologicznych, konserwacyjnych i za-
bezpieczaj¹cych - w dostosowaniu do potrzeb oraz ist-
niej¹cego zagospodarowania terenów.

c) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go - Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
- zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
- ustalenia dla terenów nie zainwestowanych - §94,

dla terenów zainwestowanych - §95 oraz Dzia³ IV,
- zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
- zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

3) Zasady ochrony œrodowiska:
a) wprowadzanie zieleni w dostosowaniu do lokalnych

ekosystemów - nowoprojektowana zieleñ winna byæ
tak dobrana, by nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz kon-
serwacji i eksploatacji zbiorników wodnych,

b) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powo-
duj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowiska -
w szczególnoœci pogorszenie warunków œrodowiska
w obrêbie stawów, sk³adowania wszelkich odpadów
oraz nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska,

c) obowi¹zuje ochrona istniej¹cych zadrzewieñ oraz tere-
nów nara¿onych na zanieczyszczenie, uszkodzenie lub
degradacjê,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
4) Infrastruktura techniczna:

porz¹dkowanie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sie-
ci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ V.

5) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y uzupe³niaæ oraz realizowaæ zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego
zarz¹dcy oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) obowi¹zuje linia zabudowy dla nowych obiektów kuba-
turowych - min 7 m od krawêdzi skarp brzegowych sta-
wów,

c) w przypadkach nie wymienionych w pkt 6) litera a),
litera b) - linie zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku
planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego obszaru
Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Na terenach WST wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

2. Wyznacza siê tereny WST - k¹pielisk i stawów rekreacyj-
nych oraz zieleni parkowej.
1) Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

a) przeznaczenie podstawowe:
- k¹pieliska,
- stawy rekreacyjne;
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b) przeznaczenie dopuszczalne:
- zieleñ parkowa
- urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce wzd³u¿

linii brzegowej stawów,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej (lokalne ci¹gi

uzbrojenia),
- urz¹dzenia komunikacji (lokalne przeprawy mosto-

we, drogi dojazdowe, ci¹gi piesze).
2) Zasady i warunki zagospodarowania terenów WST.

a) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
uzupe³nienia i przekszta³cenia w obrêbie urz¹dzeñ linii
brzegowej zbiorników wodnych oraz prace regulacyj-
ne nale¿y prowadziæ zgodnie z przepisami odrêbnymi.

b) WskaŸniki wykorzystania terenów:
pow. urz¹dzeñ technologicznych, konserwacyjnych i za-
bezpieczaj¹cych - w dostosowaniu do potrzeb oraz ist-
niej¹cego zagospodarowania terenów.

c) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzenne-
go - Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
- zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
- ustalenia dla terenów nie zainwestowanych - §94,

dla terenów zainwestowanych - §95 oraz Dzia³ IV,
- zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
- zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

3) Zasady ochrony œrodowiska:
a) wprowadzanie zieleni w dostosowaniu do lokalnych

ekosystemów - nowoprojektowana zieleñ winna byæ
tak dobrana, by nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz kon-
serwacji i eksploatacji zbiorników wodnych,

b) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób po-
woduj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowi-
ska - w szczególnoœci pogorszenie warunków œrodo-
wiska w obrêbie stawów, sk³adowania wszelkich od-
padów oraz nielegalnego pozyskiwania zasobów œro-
dowiska,

c) obowi¹zuje ochrona istniej¹cych zadrzewieñ oraz tere-
nów nara¿onych na zanieczyszczenie, uszkodzenie lub
degradacjê,

d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
4) Infrastruktura techniczna:

porz¹dkowanie oraz realizacja nowych, niezbêdnych sie-
ci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ V.

5) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y uzupe³niaæ oraz realizowaæ zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego
zarz¹dcy oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) obowi¹zuje linia zabudowy dla nowych obiektów kuba-
turowych - min 7 m od krawêdzi skarp brzegowych sta-
wów,

c) w przypadkach nie wymienionych w pkt 6) litera a),
litera b) - linie zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku
planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego obszaru
Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Na terenach WST wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 75

1. Wyznacza siê tereny WZ - Ÿróde³ ze strefa ochronn¹.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
Ÿród³a wraz z ochronn¹ otulin¹ biologiczn¹ o zasiêgu 15 m
od miejsc wyp³ywu wody;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
b) urz¹dzenia zwi¹zane z formami ochrony œrodowiska,
c) ujêcia wody;

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów WZ.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia, z mo¿liwo-
œci¹ dzia³alnoœci inwestycyjnej - uzupe³nieñ i przekszta³-
ceñ w celach konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych oraz
przebudowê i rozbudowê urz¹dzeñ,

b) realizacja nowych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê win-
na byæ prowadzona wg warunków inspekcji sanitarnej,
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ tech-
nologicznych.

3) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹-

cych na budowie ujêæ wody, nale¿y uwzglêdniæ po-
trzebê zachowania dolin rzecznych i Ÿróde³ w stanie
równowagi przyrodniczej i utrzymania ró¿norodnoœci
biologicznej,

b) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska w obrê-
bie cieków wodnych i Ÿróde³,

c) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów,
d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

4) Infrastruktura techniczna:
realizacja nowych, niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokalne-
go uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego za-
rz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ
planu - Dzia³ V.

5) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami
odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy oraz
wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) w przypadkach nie wymienionych w pkt 6) litera a) -
linie zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku planu oraz
wg zasad ustalonych dla ca³ego obszaru Gminy - Dzia³
II, Dzia³ VI.

4. Na terenach WZ wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.
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ROZDZIA£ 9
TERENY INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 76

1. Wyznacza siê tereny W(u) - urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
- ujêæ wody.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê - ujêcia wody;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
b) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-

nicznego jednostek eksploatacji,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zw. z przeznacze-

niem podstawowym,
d) urz¹dzenia komunikacji zw. z przeznaczeniem podsta-

wowym.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów W(u).

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia, z mo¿liwo-

œci¹ dzia³alnoœci inwestycyjnej - uzupe³nieñ i przekszta³-
ceñ w celach konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych oraz
przebudowê i rozbudowê urz¹dzeñ,

b) realizacja nowych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê win-
na byæ prowadzona wg warunków inspekcji sanitarnej,
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

c) wyznacza siê tereny ochrony ujêæ wody o zasiêgu 25 m
od terenu ujêcia, ustalenia Dzia³ VII, §154,

d) na podstawie pozwoleñ wodno-prawnych wyznacza
siê istniej¹ce strefy ochrony bezpoœredniej ujêæ wody -
ustalenia Dzia³ VII, §154,

e) na podstawie dokumentacji hydrogeologicznych wy-
znacza siê projektowane strefy ochrony bezpoœredniej
ujêæ wody - ustalenia Dzia³ VII, §154.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ tech-
nologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych

na budowie ujêæ wody, nale¿y uwzglêdniæ potrzebê za-
chowania dolin rzecznych i Ÿróde³ w stanie równowagi
przyrodniczej i utrzymania ró¿norodnoœci biologicznej,

b) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska w obrê-
bie cieków wodnych i Ÿróde³,

c) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów,
d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

5) Infrastruktura techniczna:
realizacja nowych, niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokalne-
go uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego za-
rz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ
planu - Dzia³ V.

6) Komunikacja - dojœcia i dojazdy nale¿y realizowaæ zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego
zarz¹dcy oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) w przypadkach nie wymienionych w pkt 7) litera a) - linie
zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku planu oraz wg za-
sad ustalonych dla ca³ego obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach W(u) wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania oraz w strefach ochrony
bezpoœredniej i poœredniej oraz na terenach ochrony ujêæ
wody - obowi¹zuj¹ dodatkowo ustalenia rysunku planu
oraz Dzia³u VII.

§ 77

1. Wyznacza siê tereny W(zb) - urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê
- zbiorników wody.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

urz¹dzenia zaopatrzenia w wodê - zbiorniki wody;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
b) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-

nicznego jednostek eksploatacji,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zw. z przeznacze-

niem podstawowym,
d) urz¹dzenia komunikacji zw. z przeznaczeniem podsta-

wowym.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów W(zb).

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) utrzymuje siê istniej¹ce sieci i urz¹dzenia, z mo¿liwo-

œci¹ dzia³alnoœci inwestycyjnej - uzupe³nieñ i przekszta³-
ceñ w celach konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych oraz
przebudowê i rozbudowê urz¹dzeñ,

b) realizacja nowych urz¹dzeñ zaopatrzenia w wodê win-
na byæ prowadzona wg warunków inspekcji sanitarnej,
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

c) wyznacza siê tereny ochrony zbiorników wody o zasiê-
gu 15 m od terenu zbiornika, ustalenia Dzia³ VII, §154
z wyj¹tkiem zbiornika w S³upi ze wzglêdu na du¿¹ po-
wierzchniê terenu pod to urz¹dzenie.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ tech-
nologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych

na budowie zbiorników wody, nale¿y uwzglêdniæ po-
trzebê zachowania dolin rzecznych i Ÿróde³ w stanie rów-
nowagi przyrodniczej i utrzymania ró¿norodnoœci bio-
logicznej,
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b) zakaz prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy
naruszenie standardów jakoœci œrodowiska - w szcze-
gólnoœci pogorszenie warunków œrodowiska w obrê-
bie cieków wodnych i Ÿróde³,

c) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów,
d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

5) Infrastruktura techniczna:
realizacja nowych, niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokalne-
go uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego za-
rz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ
planu - Dzia³ V.

6) Komunikacja - dojœcia i dojazdy nale¿y realizowaæ zgod-
nie z przepisami odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego
zarz¹dcy oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) w przypadkach nie wymienionych w pkt 7) litera a) -
linie zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku planu oraz
wg zasad ustalonych dla ca³ego obszaru Gminy - Dzia³
II, Dzia³ VI.

4. Na terenach W(zb) wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania oraz na terenach
ochrony zbiorników wody - obowi¹zuj¹ dodatkowo usta-
lenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 78

1. Wyznacza siê tereny K - urz¹dzeñ oczyszczania œcieków.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
urz¹dzenia oczyszczania œcieków (zbiorcze oczyszczalnie
œcieków sanitarnych);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-

nicznego jednostek eksploatacji,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zw. z przeznacze-

niem podstawowym,
d) urz¹dzenia komunikacji zw. z przeznaczeniem podsta-

wowym.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów K.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia, z mo¿liwoœci¹ dzia-

³alnoœci inwestycyjnej - uzupe³nieñ i przekszta³ceñ (prze-
budowy i rozbudowy) oraz w celach konserwacyjnych
i zabezpieczaj¹cych oraz budowy nowych obiektów
i urz¹dzeñ,

b) dzia³alnoœæ remontowa oraz realizacja nowych
oczyszczalni œcieków winna byæ prowadzona wg wa-
runków inspekcji sanitarnej, zgodnie z przepisami
odrêbnymi,

c) w planie wyznacza siê tereny przewidywanego zasiê-
gu przekroczeñ standardów jakoœci œrodowiska o za-
siêgu dostosowanym do przepustowoœci oczyszczalni,
wg rysunku planu oraz ustaleñ - Dzia³ VII.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ tech-
nologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-

zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

b) obowi¹zuje wprowadzanie proekologicznych - ener-
goszczêdnych, wodooszczêdnych, ma³oodpadowych
technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych stan-
dardów jakoœci œrodowiska,

c) obowi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych -
w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ oraz
szczelne zabezpieczenie pod³o¿a przy realizacji obiek-
tów magazynowo-sk³adowych,

d) przy eksploatacji urz¹dzeñ oczyszczalni oraz przy przy-
gotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych na bu-
dowie urz¹dzeñ oczyszczalni, nale¿ uwzglêdniæ potrze-
bê zachowania równowagi przyrodniczej i utrzymania
ró¿norodnoœci biologicznej,

e) zakaz nieformalnego sk³adowania wszelkich odpadów,
f) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

5) Infrastruktura techniczna:
porz¹dkowanie istniej¹cych oraz realizacja nowych, nie-
zbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg Dzia³u V.

6) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami
odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy oraz
wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, obowi¹zuje zakaz gro-

dzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchniowych
wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m od
linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwiania
przechodzenia przez ten obszar - zakaz ten nie dotyczy
grodzenia terenów stref ochronnych ustanowionych na
podstawie przepisów odrêbnych oraz obrêbów hodow-
lanych ustanowionych na podstawie przepisów o ry-
bactwie œródl¹dowym,

b) w przypadkach nie wymienionych w pkt 7) litera a) -
linie zabudowy nale¿y stosowaæ wg rysunku planu oraz
wg zasad ustalonych dla ca³ego obszaru Gminy - Dzia³
II, Dzia³ VI.

4. Na terenach K oraz na terenach przewidywanego zasiê-
gu przekroczeñ standardów jakoœci œrodowiska, wyma-
gaj¹cych spe³nienia szczególnych warunków zagospo-
darowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo ustalenia rysunku
planu oraz Dzia³u VII.

§ 79

1. Wyznacza siê tereny G - urz¹dzeñ gazownictwa.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
urz¹dzenia gazownictwa - stacje redukcyjno-pomiarowe gazu;
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2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
b) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-

nicznego jednostek eksploatacji,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zw. z przeznacze-

niem podstawowym,
d) urz¹dzenia komunikacji zw. z przeznaczeniem podsta-

wowym.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów G.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:
a) realizacja urz¹dzeñ winna byæ prowadzona wg warunków

w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi,
b) w planie wyznacza siê strefê ochronn¹ (bezpieczeñ-

stwa) - 50 m od terenu stacji gazowej, wg rysunku pla-
nu oraz ustaleñ - Dzia³ VII.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ tech-
nologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych

na budowie urz¹dzeñ, nale¿ uwzglêdniæ potrzebê za-
chowania równowagi przyrodniczej i utrzymania ró¿-
norodnoœci biologicznej,

b) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powo-
duj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowiska,

c) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów,
d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

5) Infrastruktura techniczna:
realizacja nowych, niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokalne-
go uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwego za-
rz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg ustaleñ
planu - Dzia³ V.

6) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami
odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy oraz
wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach G, wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 80

1. Wyznacza siê tereny T - urz¹dzeñ telekomunikacji.
2. Dla terenów T ustala siê:

1) przeznaczenie podstawowe:
a) urz¹dzenia telekomunikacji (m. in. stacje bazowe i masz-

ty telefonii komórkowej;
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
b) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-

nicznego jednostek eksploatacji,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zw. z przeznacze-

niem podstawowym,

d) urz¹dzenia komunikacji zw. z przeznaczeniem podsta-
wowym.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów T.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia, z mo¿liwoœci¹ dzia-
³alnoœci inwestycyjnej - uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, w ce-
lach konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych,

b) realizacja nowych urz¹dzeñ winna byæ prowadzona
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ tech-
nologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powo-

duj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowiska,
b) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów,
c) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

5) Infrastruktura techniczna:
porz¹dkowanie istniej¹cych oraz realizacja nowych, nie-
zbêdnych sieci i urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ V.

6) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami
odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy oraz
wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach T, wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 81

1. Wyznacza siê tereny IT - urz¹dzeñ infrastruktury technicz-
nej o niesprecyzowanym przeznaczeniu.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

urz¹dzenia infrastruktury technicznej o niesprecyzowa-
nym przeznaczeniu;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
b) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-

nicznego jednostek eksploatacji,
c) urz¹dzenia infrastruktury technicznej zw. z przeznacze-

niem podstawowym,
d) urz¹dzenia komunikacji zw. z przeznaczeniem podsta-

wowym.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów IT.

1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej.
a) utrzymuje siê istniej¹ce urz¹dzenia z mo¿liwoœci¹ dzia-

³alnoœci inwestycyjnej - uzupe³nieñ i przekszta³ceñ, w ce-
lach konserwacyjnych i zabezpieczaj¹cych,
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b) realizacja nowych urz¹dzeñ winna byæ prowadzona
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepi-
sami odrêbnymi.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do projektowanej funkcji i wymagañ tech-
nologicznych.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powo-

duj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowiska,
b) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów,
c) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

4) Infrastruktura techniczna:
porz¹dkowanie istniej¹cych oraz realizacja nowych sieci i
urz¹dzeñ lokalnego uzbrojenia terenów - wg warunków
w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi
oraz wg ustaleñ planu - Dzia³ V.

5) Komunikacja:
dojœcia i dojazdy nale¿y realizowaæ zgodnie z przepisami
odrêbnymi - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy oraz
wg ustaleñ planu - Dzia³ II, Dzia³ VI.

6) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach IT, wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 10
TERENY KOMUNIKACJI DROGOWEJ - PARAMETRY DRÓG,

LINIE ZABUDOWY

§ 82

1. Wyznacza siê tereny komunikacji drogowej KD(DP-Z) Nr lo-
kalny - dróg powiatowych klasy Z.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. oraz 2. ustala siê -
tereny komunikacji drogowej - dróg powiatowych klasy Z
(zbiorczych);
2) przeznaczenie dopuszczalne:

a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce - obiekty
in¿ynierskie oraz urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego,

b) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-
nicznego jednostek eksploatacji,

c) urz¹dzenia budowlane zw. z obiektami budowlanymi,
w tym urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

d) urz¹dzenia komunikacji.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KD (DP-Z).

1) Pozostawia siê w dotychczasowym stanie obiekty in¿y-
nierskie i urz¹dzenia nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹
lub obs³ug¹ ruchu, które nie powoduj¹ zagro¿eñ i utrud-
nieñ ruchu drogowego oraz wykonywania zadañ zarz¹du
dróg, budynki i urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego, obiekty uznane za za-
bytki kultury materialnej lub pomniki przyrody, sieci i urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej.

2) Sytuowanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych u¿ytkowni-
kom dróg - miejsca postojowe, przystanki komunikacji pu-
blicznej, chodniki dla pieszych, œcie¿ki rowerowe, dodat-
kowe pasy ruchu, itp. oraz lokalizowanie innego rodzaju
urz¹dzeñ - w szczególnoœci: reklam, oœwietlenia nierucho-
moœci, zieleni urz¹dzonej, obiektów ma³ej architektury,
parkingów, ogrodzeñ oraz innych urz¹dzeñ budowlanych
zw. z obiektami budowlanymi - wymaga spe³nienia wa-
runków wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych o drogach
publicznych.

3) Zmianê parametrów technicznych o obrêbie dróg nale¿y
wprowadzaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi o drogach
publicznych, w dostosowaniu do sposobu i intensywnoœci
u¿ytkowania terenów oraz nasilenia ruchu drogowego,

4) Prowadzenie wszelkiej dzia³alnoœæ inwestycyjnej - wg wa-
runków w³aœciwego zarz¹dcy dróg.

5) Obowi¹zuje zakaz:
a) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz sa-

mowolnego zwê¿ania pasa drogowego oraz rozkopy-
wania dróg,

b) odprowadzania wody i œcieków z urz¹dzeñ zak³ado-
wych do rowów przydro¿nych lub na jezdniê dróg,

c) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewieñ przy-
dro¿nych,

d) prowadzenia innych dzia³añ, niezgodnych z przepisami
odrêbnymi o drogach publicznych.

4. Parametry techniczne dróg KD (DP-Z) oraz linie zabudo-
wy na terenach zabudowanych:
1) szerokoœæ jezdni - zgodnie z przepisami odrêbnymi o dro-

gach publicznych,
2) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych -

min 20,0 m,
3) odleg³oœæ zabudowy istniej¹cej od krawêdzi jezdni - w li-

niach zabudowy,
4) odleg³oœæ zabudowy projektowanej od krawêdzi jezdni -

min 8 m.
5. Parametry techniczne dróg KD (DP-Z) oraz linie zabudo-

wy na terenach niezabudowanych:
1) szerokoœæ jezdni - zgodnie z przepisami odrêbnymi o dro-

gach publicznych,
2) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych -

min 20,0 m,
3) odleg³oœæ zabudowy istniej¹cej od krawêdzi jezdni - w li-

niach zabudowy,
4) odleg³oœæ zabudowy projektowanej od krawêdzi jezdni -

min 20,0 m.
6. Na terenach KD(DP-Z) oraz terenach KD wymagaj¹cych

spe³nienia szczególnych warunków zagospodarowania
- obowi¹zuj¹ dodatkowo ustalenia rysunku planu oraz
Dzia³u VII.

§ 83

1. Wyznacza siê tereny komunikacji drogowej KD (DG-L) - dróg
gminnych klasy L (lokalnych).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

tereny komunikacji drogowej - dróg gminnych klasy L (lo-
kalnych);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce - obiekty

in¿ynierskie oraz urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego,

b) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-
nicznego jednostek eksploatacji,
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c) urz¹dzenia budowlane zw. z obiektami budowlanymi,
w tym urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

d) urz¹dzenia komunikacji.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KD (DG-L).

1) Pozostawia siê w dotychczasowym stanie obiekty in¿y-
nierskie i urz¹dzenia nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹
lub obs³ug¹ ruchu, które nie powoduj¹ zagro¿eñ i utrud-
nieñ ruchu drogowego oraz wykonywania zadañ zarz¹du
dróg, budynki i urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego, obiekty uznane za za-
bytki kultury materialnej lub pomniki przyrody, sieci i urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej.

2) Sytuowanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych u¿ytkowni-
kom dróg - miejsca postojowe, przystanki komunikacji pu-
blicznej, chodniki dla pieszych, œcie¿ki rowerowe, dodat-
kowe pasy ruchu, itp. oraz lokalizowanie innego rodzaju
urz¹dzeñ - w szczególnoœci: reklam, oœwietlenia nierucho-
moœci, zieleni urz¹dzonej, obiektów ma³ej architektury,
parkingów, ogrodzeñ oraz innych urz¹dzeñ budowlanych
zw. z obiektami budowlanymi - wymaga spe³nienia wa-
runków wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

3) Zmianê parametrów technicznych o obrêbie dróg nale¿y
wprowadzaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi o drogach
publicznych, w dostosowaniu do sposobu i intensywnoœci
u¿ytkowania terenów oraz nasilenia ruchu drogowego,

4) Prowadzenie wszelkiej dzia³alnoœæ inwestycyjnej - wg wa-
runków w³aœciwego zarz¹dcy dróg.

5) Obowi¹zuje zakaz:
a) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz sa-

mowolnego zwê¿ania pasa drogowego oraz rozkopy-
wania dróg,

b) odprowadzania wody i œcieków z urz¹dzeñ zak³ado-
wych do rowów przydro¿nych lub na jezdniê dróg,

c) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewieñ przy-
dro¿nych,

d) prowadzenia innych dzia³añ, niezgodnych z przepisami
odrêbnymi o drogach publicznych.

4. Parametry techniczne dróg KD (DG-L) oraz linie zabudo-
wy na terenach zabudowanych:
1) szerokoœæ jezdni - zgodnie z przepisami odrêbnymi o dro-

gach publicznych,
2) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych -

min 12,0 m,
3) odleg³oœæ zabudowy istniej¹cej od krawêdzi jezdni - w li-

niach zabudowy,
4) odleg³oœæ zabudowy projektowanej od krawêdzi jezdni -

min 6,0 m.
5. Parametry techniczne dróg KD (DG-L) oraz linie zabudo-

wy na terenach niezabudowanych:
1) szerokoœæ jezdni - zgodnie z przepisami odrêbnymi o dro-

gach publicznych,
2) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych -

min 15,0 m,
3) odleg³oœæ zabudowy istniej¹cej od krawêdzi jezdni - w li-

niach zabudowy,
4) odleg³oœæ zabudowy projektowanej od krawêdzi jezdni -

min 15,0 m.
6. Na terenach KD(DG-L) wymagaj¹cych spe³nienia szcze-

gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 84

1. Wyznacza siê tereny komunikacji drogowej KD(DG-D) - dróg
gminnych klasy D (dojazdowych).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

tereny komunikacji drogowej - dróg gminnych klasy D
(dojazdowych);

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce - obiekty

in¿ynierskie oraz urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego,

b) obiekty zaplecza administracyjno-socjalnego lub tech-
nicznego jednostek eksploatacji,

c) urz¹dzenia budowlane zw. z obiektami budowlanymi,
w tym urz¹dzenia infrastruktury technicznej,

d) urz¹dzenia komunikacji.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KD (DG-D).

1) Pozostawia siê w dotychczasowym stanie obiekty in¿y-
nierskie i urz¹dzenia nie zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹
lub obs³ug¹ ruchu, które nie powoduj¹ zagro¿eñ i utrud-
nieñ ruchu drogowego oraz wykonywania zadañ zarz¹du
dróg, budynki i urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego, obiekty uznane za za-
bytki kultury materialnej lub pomniki przyrody, sieci i urz¹-
dzenia infrastruktury technicznej.

2) Sytuowanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych u¿ytkowni-
kom dróg - miejsca postojowe, przystanki komunikacji pu-
blicznej, chodniki dla pieszych, œcie¿ki rowerowe, dodat-
kowe pasy ruchu, itp. oraz lokalizowanie innego rodzaju
urz¹dzeñ - w szczególnoœci: reklam, oœwietlenia nierucho-
moœci, zieleni urz¹dzonej, obiektów ma³ej architektury,
parkingów, ogrodzeñ oraz innych urz¹dzeñ budowlanych
zw. z obiektami budowlanymi - wymaga spe³nienia wa-
runków wynikaj¹cych z przepisów odrêbnych.

3) Zmianê parametrów technicznych o obrêbie dróg nale¿y
wprowadzaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi o drogach
publicznych, w dostosowaniu do sposobu i intensywnoœci
u¿ytkowania terenów oraz nasilenia ruchu drogowego,

4) Prowadzenie wszelkiej dzia³alnoœæ inwestycyjnej - wg wa-
runków w³aœciwego zarz¹dcy dróg,

5) Obowi¹zuje zakaz:
a) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz sa-

mowolnego zwê¿ania pasa drogowego oraz rozkopy-
wania dróg,

b) odprowadzania wody i œcieków z urz¹dzeñ zak³ado-
wych do rowów przydro¿nych lub na jezdniê dróg,

c) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewieñ przy-
dro¿nych,

d) prowadzenia innych dzia³añ, niezgodnych z przepisami
odrêbnymi o drogach publicznych.

4. Parametry techniczne dróg KD (DG-D) oraz linie zabudo-
wy na terenach zabudowanych:
1) szerokoœæ jezdni - zgodnie z przepisami odrêbnymi o dro-

gach publicznych,
2) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych -

min 10,0 m,
3) odleg³oœæ zabudowy istniej¹cej od krawêdzi jezdni - w li-

niach zabudowy,
4) odleg³oœæ zabudowy projektowanej od krawêdzi jezdni -

min 6,0 m.
5. Parametry techniczne dróg KD (DG-D) oraz linie zabudo-

wy na terenach niezabudowanych:
1) szerokoœæ jezdni - zgodnie z przepisami odrêbnymi o dro-

gach publicznych,
2) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych -

min 15,0 m,
3) odleg³oœæ zabudowy istniej¹cej od krawêdzi jezdni - w li-

niach zabudowy,
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4) odleg³oœæ zabudowy projektowanej od krawêdzi jezdni -
min 15,0 m.

6. Na terenach KD(DG-D) wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 85

1. Wyznacza siê tereny komunikacji drogowej KDW - dróg
wewnêtrznych oraz s³u¿ebnoœci przejazdu.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

tereny komunikacji drogowej - drogi wewnêtrzne oraz
s³u¿ebnoœci przejazdu;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
b) urz¹dzenia budowlane zw. z obiektami budowlanymi,

w tym urz¹dzenia infrastruktury technicznej.
3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KDW (wy-

kazanych lub nie uwidocznionych na rysunku planu).
1) Pozostawia siê w dotychczasowym stanie obiekty in¿y-

nierskie i urz¹dzenia nie zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ lub obs³ug¹ ruchu, które nie powoduj¹ zagro¿eñ
i utrudnieñ ruchu drogowego, budynki i urz¹dzenia
zwi¹zane z gospodark¹ drogow¹ i obs³ug¹ ruchu dro-
gowego, obiekty uznane za zabytki kultury materialnej
lub pomniki przyrody, sieci i urz¹dzenia infrastruktury
technicznej.

2) Sytuowanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych u¿ytkowni-
kom dróg - miejsca postojowe, chodniki dla pieszych, œcie¿-
ki rowerowe, dodatkowe pasy ruchu, itp. oraz lokalizowa-
nie innego rodzaju urz¹dzeñ - w szczególnoœci: reklam,
oœwietlenia nieruchomoœci, zieleni urz¹dzonej, obiektów
ma³ej architektury, parkingów, ogrodzeñ oraz innych urz¹-
dzeñ budowlanych zw. z obiektami budowlanymi - wyma-
ga spe³nienia warunków wynikaj¹cych z przepisów od-
rêbnych.

3) Zmianê parametrów technicznych o obrêbie dróg KDW
nale¿y wprowadzaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi w do-
stosowaniu do sposobu i intensywnoœci u¿ytkowania te-
renów oraz nasilenia ruchu drogowego.

4) Na terenach KDW obowi¹zuj¹ zakazy:
a) niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz sa-

mowolnego zwê¿ania pasa drogowego oraz rozkopy-
wania dróg,

b) odprowadzania wody i œcieków z urz¹dzeñ zak³ado-
wych do rowów przydro¿nych lub na jezdniê dróg,

c) usuwania, niszczenia i uszkadzania zadrzewieñ przy-
dro¿nych.

5) W przypadku modernizacji lub geodezyjnego wydzie-
lania nowych dróg dojazdowych wewnêtrznych lub
ustalania s³u¿ebnoœci przejazdu dla obs³ugi terenów
budowlanych, projekty zagospodarowania terenów
winny w szczególnoœci zapewniæ:
a) jezdniê o szerokoœci - min 3,5 m (pasmo ruchu) - w przy-

padku wydzielania dwóch dzia³ek
b) jezdniê o szerokoœci - min 5,0 m (dwa pasma ruchu) -

w przypadku wydzielania ponad dwie dzia³ki,
c) pobocza o szerokoœci - min 0,5 m,
d) rezerwê terenu na odwodnienie drogi,
e) system sytuowania reklam,
f) ochronê przed usuwaniem, niszczeniem i uszkadzaniem

zadrzewieñ przydro¿nych
g) przy odcinkach jednopasmowych rezerwy terenu na

mijanki i place nawrotowe,

h) na ³ukach i przy skrzy¿owaniach - niezbêdne poszerze-
nia pasa drogowego dla zachowania widocznoœci oraz
geometrii ruchu.

4. Parametry techniczne dróg KDW oraz linie zabudowy
na terenach zabudowanych:
1) szerokoœæ jezdni - min 5,0 m (dla dróg dwupasowych),
2) szerokoœæ jezdni - min 3,5 m (dla dróg jednopasowych),
3) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych -

min 6,0 m,
4) odleg³oœæ zabudowy istniej¹cej od krawêdzi jezdni - w li-

niach zabudowy,
5) odleg³oœæ zabudowy projektowanej od krawêdzi jezdni -

min 6,0 m.
5. Parametry techniczne dróg KDW oraz linie zabudowy na

terenach nie zabudowanych:
1) szerokoœæ jezdni - min 5,0 m (dla dróg dwupasowych),
2) szerokoœæ jezdni - min 3,5 m (dla dróg jednopasowych),
3) szerokoœæ pasa drogowego w liniach rozgraniczaj¹cych -

min 6,0 m,
4) odleg³oœæ zabudowy projektowanej od krawêdzi jezdni -

min 8,0 m.
6. Na terenach KDW wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-

nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 11
TERENY OBS£UGI RUCHU DROGOWEGO

§ 86

1. Wyznacza siê tereny KU - obs³ugi ruchu drogowego. - sta-
cji paliw , napraw i diagnostyki pojazdów.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

obs³uga ruchu drogowego - stacji paliw , napraw i dia-
gnostyki pojazdów;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) us³ugi niepubliczne,
b) obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego oraz tech-

nicznego,
c) ma³a architektura,
d) zieleñ urz¹dzona,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej (lokalne ci¹gi

uzbrojenia),
e) urz¹dzenia komunikacji.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KU.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; wprowadzona zabudowa mo¿e pod-
legaæ zmianie sposobu u¿ytkowania - zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-



— 14145 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691

dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

e) obowi¹zuje zakaz niszczenia - na terenach zw. z ob-
s³ug¹ ruchu drogowego - rowów, skarp, nasypów i wy-
kopów oraz samowolnego zwê¿ania i rozkopywania
dróg i ci¹gów pieszych, odprowadzania wody i œcieków
z urz¹dzeñ stacji na powierzchniê ci¹gów pieszych, pla-
ców, parkingów i dróg oraz prowadzenia innych dzia-
³añ niezgodnych z przepisami odrêbnymi o stacjach
paliw p³ynnych i gazowych.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem

nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

b) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obo-
wi¹zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska -
emisja ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powie-
trza, ziemi oraz wód - w granicach wartoœci dopusz-
czalnych,

c) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych stacji paliw
i zak³adów poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych oraz ma³oodpa-
dowych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

d) obowi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych -
w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ oraz
szczelne zabezpieczenie pod³o¿a przy realizacji obiek-
tów magazynowo-sk³adowych,

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem nasadzeñ
pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych, z zastoso-
waniem krzewów i niskich drzew,

f) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg
ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach KU wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 87

1. Wyznacza siê tereny KU/MN, U - obs³ugi ruchu drogowego
- stacji paliw, napraw i diagnostyki pojazdów z dopusz-
czeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz
us³ugowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obs³uga ruchu drogowego - stacje paliw, napraw i dia-
gnostyki pojazdów,

b) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego oraz tech-

nicznego,
b) ma³a architektura,
c) zieleñ urz¹dzona,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) urz¹dzenia komunikacji.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KU/MN, U.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudo-
wy nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów
zabudowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie
zainwestowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu ist-
niej¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy
i rozbudowy obiektów, przy czym nadbudowa obiek-
tów nie mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci
budynku, a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekro-
czyæ 15% powierzchni istniej¹cej zabudowy w grani-
cach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

e) obowi¹zuje zakaz niszczenia - na terenach zw. z ob-
s³ug¹ ruchu drogowego - rowów, skarp, nasypów i wy-
kopów oraz samowolnego zwê¿ania i rozkopywania
dróg i ci¹gów pieszych, odprowadzania wody i œcieków
z urz¹dzeñ stacji na powierzchniê ci¹gów pieszych, pla-
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ców, parkingów i dróg oraz prowadzenia innych dzia-
³añ niezgodnych z przepisami odrêbnymi o stacjach
paliw p³ynnych i gazowych.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem

nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

b) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obo-
wi¹zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska -
emisja ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powie-
trza, ziemi oraz wód - w granicach wartoœci dopusz-
czalnych,

c) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych stacji paliw
i zak³adów poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych, ma³oodpado-
wych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

d) obowi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych -
w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ oraz
szczelne zabezpieczenie pod³o¿a przy realizacji obiek-
tów magazynowo-sk³adowych,

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem nasadzeñ
pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych, z zastoso-
waniem krzewów i niskich drzew,

f) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach KU/MN, U wymagaj¹cych spe³nienia szcze-
gólnych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 88

1. Wyznacza siê tereny KS/MU - obs³ugi ruchu drogowego -
stacje napraw i diagnostyki pojazdów z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej
oraz us³ugowej.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obs³uga ruchu drogowego - stacje napraw i diagnosty-
ki pojazdów,

b) us³ugi wielobran¿owe (publiczne i niepubliczne),
c) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
d) zabudowa zagrodowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego oraz tech-

nicznego,
b) ma³a architektura,
c) zieleñ urz¹dzona,
d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) urz¹dzenia komunikacji.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KS/MU.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV dla terenów nie zain-
westowanych, dopuszcza siê zachowanie stanu istnie-
j¹cego z mo¿liwoœci¹ przebudowy, nadbudowy i rozbu-
dowy obiektów, przy czym nadbudowa obiektów nie
mo¿e przekroczyæ 15% istniej¹cej wysokoœci budynku,
a rozbudowa obiektów nie mo¿e przekroczyæ 15% po-
wierzchni istniej¹cej zabudowy w granicach dzia³ki,

d) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ,

e) obowi¹zuje zakaz niszczenia - na terenach zw. z ob-
s³ug¹ ruchu drogowego - rowów, skarp, nasypów i wy-
kopów oraz samowolnego zwê¿ania i rozkopywania
dróg i ci¹gów pieszych, odprowadzania wody i œcieków
z urz¹dzeñ stacji na powierzchniê ci¹gów pieszych, pla-
ców, parkingów i dróg oraz prowadzenia innych dzia-
³añ niezgodnych z przepisami odrêbnymi o stacjach
paliw p³ynnych i gazowych.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy - max 70% pow. terenu inwe-

stycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
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zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) obowi¹zuje wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem

nasadzeñ pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych,
z zastosowaniem gêstych krzewów oraz niskich i wyso-
kich drzew,

b) przy prowadzeniu dzia³alnoœci inwestycyjnej obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska - emisja
ha³asu, wskaŸniki zanieczyszczenia powietrza, ziemi
oraz wód - w granicach wartoœci dopuszczalnych,

c) obowi¹zuje restrukturyzacja istniej¹cych stacji paliw
i zak³adów poprzez wprowadzanie proekologicznych -
energoszczêdnych, wodooszczêdnych, ma³oodpado-
wych technologii, nie pogarszaj¹cych obowi¹zuj¹cych
standardów jakoœci œrodowiska,

d) obowi¹zuje realizacja urz¹dzeñ podczyszczaj¹cych -
w przypadku œcieków o parametrach przekraczaj¹cych
dopuszczalne wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ oraz
szczelne zabezpieczenie pod³o¿a przy realizacji obiek-
tów magazynowo-sk³adowych,

e) wprowadzanie zieleni izolacyjnej systemem nasadzeñ
pojedynczych, kêpowych lub szpalerowych, z zastoso-
waniem krzewów i niskich drzew,

f) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.
5) Infrastruktura techniczna:

a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-
kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach KS/MU wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 89

1. Wyznacza siê tereny KP, ZP - parkingów publicznych z zie-
leni¹ parkow¹.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
1) przeznaczenie podstawowe:

a) obs³uga ruchu drogowego - parkingi publiczne,
b) zieleñ parkowa;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce - obiekty

in¿ynierskie oraz urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego,

b) ma³a architektura,
c) zieleñ urz¹dzona,

d) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
e) urz¹dzenia komunikacji.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KP, ZP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ realizowane zgod-
nie z prawem budowlanym i innymi przepisami odrêb-
nymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie sposobu u¿yt-
kowania - zgodnie z przeznaczeniem podstawowym i do-
puszczalnym terenu,

b) obowi¹zuje zakaz niszczenia - na terenach zw. z ob-
s³ug¹ ruchu drogowego - rowów, skarp, nasypów i wy-
kopów oraz samowolnego zwê¿ania i rozkopywania
dróg i ci¹gów pieszych, odprowadzania wody i œcieków
z urz¹dzeñ stacji na powierzchniê ci¹gów pieszych, pla-
ców, parkingów i dróg oraz prowadzenia innych dzia-
³añ niezgodnych z przepisami odrêbnymi,

c) obowi¹zuje pozostawienie w dotychczasowym stanie
obiektów in¿ynierskich i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z go-
spodark¹ drogow¹ lub obs³ug¹ ruchu, które nie powo-
duj¹ zagro¿eñ i utrudnieñ ruchu drogowego,

d) na terenach zabytkowych - wszelka dzia³alnoœæ, m.in.
sytuowanie obiektów i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,
miejsc postojowych oraz lokalizowanie innego rodzaju
urz¹dzeñ, w szczególnoœci: reklam, oœwietlenia nie-
ruchomoœci, zieleni urz¹dzonej, obiektów ma³ej archi-
tektury, ogrodzeñ - wg warunków Wojewódzkiego Kon-
serwatora Zabytków, zgodnie z przepisami odrêbny-
mi o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

e) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do
lokalnych warunków budowlanych i potencjalnych za-
gro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
w dostosowaniu do lokalnych uwarunkowañ.

3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego
- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych

na budowie urz¹dzeñ, nale¿ uwzglêdniæ potrzebê za-
chowania równowagi przyrodniczej i utrzymania ró¿-
norodnoœci biologicznej,

b) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powo-
duj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowiska,

c) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów,
d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

5) Infrastruktura techniczna:
a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-

kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz wg
ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.
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4. Na terenach KP, ZP wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodat-
kowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

§ 90

1. Wyznacza siê tereny KP - parkingów publicznych.
2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

1) przeznaczenie podstawowe:
obs³uga ruchu drogowego - parkingi publiczne;

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce - obiekty

in¿ynierskie oraz urz¹dzenia zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ i obs³ug¹ ruchu drogowego,

b) obiekty zaplecza administracyjno - socjalnego oraz tech-
nicznego,

c) ma³a architektura,
d) zieleñ urz¹dzona,
e) urz¹dzenia infrastruktury technicznej,
f) urz¹dzenia komunikacji.

3. Zasady i warunki zagospodarowania terenów KP.
1) Zasady dzia³alnoœci inwestycyjnej:

a) zabudowa i urz¹dzenia towarzysz¹ce winny byæ reali-
zowane zgodnie z prawem budowlanym i innymi prze-
pisami odrêbnymi; zabudowa mo¿e podlegaæ zmianie
sposobu u¿ytkowania - zgodnie z przeznaczeniem pod-
stawowym i dopuszczalnym terenu,

b) w obrêbie istniej¹cej zabudowy dopuszcza siê dokony-
wanie uzupe³nieñ przekszta³ceñ - przeprowadzanie re-
montów bie¿¹cych, kapitalnych, wymiany substancji bu-
dowlanej i innych przekszta³ceñ (m.in. rozbudowy, nad-
budowy i przebudowy budynków) oraz realizacji nowej
zabudowy i urz¹dzeñ towarzysz¹cych,

c) w przypadku istniej¹cego zagospodarowania, nie spe³-
niaj¹cego wymagañ w zakresie wskaŸników wykorzy-
stania terenów oraz w przypadku istniej¹cej zabudowy
nie spe³niaj¹cej wymagañ w zakresie parametrów za-
budowy - okreœlonych w Dziale IV, dopuszcza siê zacho-
wanie stanu istniej¹cego, a przy dokonywaniu uzupe³-
nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy,
w szczególnoœci przy realizacji dodatkowych obiektów
budowlanych, dopuszcza siê dostosowanie parametrów
zabudowy oraz wskaŸników wykorzystania terenów do
projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,
z uwzglêdnieniem warunków lokalizacji - poprzez har-
monijne wkomponowanie nowej zabudowy w istniej¹-
cy uk³ad urbanistyczno-architektoniczny, nie narusza-
j¹ce wartoœciowych powi¹zañ krajobrazowych,

d) obowi¹zuje zakaz niszczenia - na terenach zw. z ob-
s³ug¹ ruchu drogowego - rowów, skarp, nasypów i wy-
kopów oraz samowolnego zwê¿ania i rozkopywania
dróg i ci¹gów pieszych, odprowadzania wody i œcieków
z urz¹dzeñ stacji na powierzchniê ci¹gów pieszych, pla-
ców, parkingów i dróg oraz prowadzenia innych dzia-
³añ niezgodnych z przepisami odrêbnymi,

e) obowi¹zuje pozostawienie w dotychczasowym stanie
obiektów in¿ynierskich i urz¹dzeñ nie zwi¹zanych z go-
spodark¹ drogow¹ lub obs³ug¹ ruchu, które nie powo-
duj¹ zagro¿eñ i utrudnieñ ruchu drogowego oraz wyko-
nywania zadañ zarz¹du dróg,

f) sytuowanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych u¿ytkowni-
kom dróg - miejsc postojowych, dodatkowych pasów
ruchu oraz lokalizowanie innego rodzaju urz¹dzeñ,
w szczególnoœci: reklam, oœwietlenia nieruchomoœci,
zieleni urz¹dzonej, obiektów ma³ej architektury, ogro-

dzeñ - po spe³nieniu wymogów wynikaj¹cych z przepi-
sów odrêbnych, wg warunków zarz¹du dróg,

g) realizacjê parkingów nale¿y prowadziæ zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi, w dostosowaniu do nasilenia ruchu
drogowego, z uwzglêdnieniem urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹-
cych poruszanie siê osobom niepe³nosprawnym, tj.: ob-
ni¿enia krawê¿ników przy przejœciach dla pieszych,
wydzielonych miejsc postojowych i innych udogodnieñ,

h) obowi¹zuje dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do lo-
kalnych warunków budowlanych i potencjalnych zagro¿eñ.

2) WskaŸniki wykorzystania terenów:
a) powierzchnia zabudowy wraz z parkingiem - max 80%

pow. terenu inwestycji,
b) powierzchnia biologicznie czynna - min 10% pow. tere-

nu inwestycji.
3) Zasady ochrony i kszta³towania ³adu przestrzennego

- Dzia³ III oraz Dzia³ IV:
a) zasady zagospodarowania przestrzennego - §93,
b) zasady kszta³towania architektury - w dostosowaniu

do zabudowy tradycyjnej, wg ustaleñ dla terenów nie
zainwestowanych - §94, dla terenów zainwestowanych
- §95 oraz Dzia³ IV,

c) zasady kszta³towania zieleni urz¹dzonej - §96,
d) zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97.

4) Zasady ochrony œrodowiska:
a) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych

na budowie urz¹dzeñ, nale¿ uwzglêdniæ potrzebê za-
chowania równowagi przyrodniczej i utrzymania ró¿-
norodnoœci biologicznej,

b) zakazuje siê prowadzenia dzia³alnoœci w sposób powo-
duj¹cy naruszenie standardów jakoœci œrodowiska,

c) zakaz sk³adowania wszelkich odpadów,
d) pozosta³e zasady ochrony œrodowiska - §98 - §101.

5) Infrastruktura techniczna:
a) obowi¹zuje realizacja niezbêdnych sieci i urz¹dzeñ lo-

kalnego uzbrojenia terenów - wg warunków w³aœciwe-
go zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz
wg ustaleñ - Dzia³ V,

b) obowi¹zuje pe³ne uzbrojenie w urz¹dzenia infrastruk-
tury technicznej - w szczególnoœci z rozwi¹zanym sys-
temem zaopatrzenia w wodê, odprowadzania i oczysz-
czania œcieków, prawid³ow¹ gospodark¹ odpadami oraz
pod³¹czeniem do zbiorczej sieci kanalizacyjnej; na okres
przejœciowy dopuszcza siê pod³¹czenie do w³asnej, in-
dywidualnej oczyszczalni œcieków.

6) Komunikacja:
obowi¹zuje realizacja dojœæ i dojazdów do poszczególnych
dzia³ek oraz parkingów i miejsc postojowych - wg warun-
ków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêb-
nymi oraz wg ustaleñ - Dzia³ II, Dzia³ VI.

7) Linie zabudowy:
wg rysunku planu oraz wg zasad ustalonych dla ca³ego
obszaru Gminy - Dzia³ II, Dzia³ VI.

4. Na terenach KP wymagaj¹cych spe³nienia szczególnych
warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ dodatkowo
ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 12
TERENY KOMUNIKACJI PIESZEJ I PIESZO-JEZDNEJ

§ 91

1. Wyznacza siê tereny CP - ci¹gów pieszych.
1) Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -
a) przeznaczenie podstawowe:

ci¹gi piesze;
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b) przeznaczenie dopuszczalne:
- urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej zw. z przezna-

czeniem podstawowym,
- zieleñ urz¹dzona.

2) Zasady i warunki zagospodarowania terenów CP.
a) Pozostawia siê w dotychczasowym stanie obiekty in¿y-

nierskie i urz¹dzenia nie zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ lub obs³ug¹ ruchu, które nie powoduj¹ zagro¿eñ
i utrudnieñ ruchu drogowego oraz wykonywania za-
dañ zarz¹du dróg.

b) Sytuowanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych u¿ytkowni-
kom ci¹gów pieszych w szczególnoœci: reklam, oœwie-
tlenia nieruchomoœci, zieleni urz¹dzonej, obiektów ma-
³ej architektury, ogrodzeñ, urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji, wymaga spe³nienia warunków
w³aœciwego zarz¹dcy oraz przepisów odrêbnych.

c) Obowi¹zuje:
- sytuowanie ci¹gów pieszych wzd³u¿ dróg publicznych

po wydzielonych trasach w obrêbie pasów drogo-
wych wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy drogi,
zgodnie z przepisami odrêbnymi,

- sytuowanie ci¹gów pieszych wydzielonych traktami
z terenów prywatnych (drogami wewnêtrznymi),
które nie powoduj¹ zagro¿eñ i utrudnieñ ruchu dro-
gowego oraz wykonywania zadañ zarz¹du dróg,

- zachowanie parametrów ci¹gów pieszych:
min 1,5 m - gdy pe³ni¹ rolê wy³¹cznie ci¹gu pieszego,
min 2,5 m - gdy poza funkcj¹ ci¹gu pieszego pe³ni¹
dodatkowo rolê obs³ugi ruchu rowerowego.

d) Zakaz niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów
oraz samowolnego zwê¿ania i rozkopywania ci¹gów
pieszych, odprowadzania wody i œcieków z urz¹dzeñ
zak³adowych na powierzchniê ci¹gów pieszych oraz
prowadzenie innych dzia³añ niezgodnych z przepisami
odrêbnymi o ci¹gach pieszych.

3) Na terenach CP, wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

2. Wyznacza siê tereny CPJ - ci¹gów pieszo-jezdnych.
1) Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê -

a) przeznaczenie podstawowe:
ci¹gi pieszo-jezdne;

b) przeznaczenie dopuszczalne:
- urz¹dzenia konserwacyjne i zabezpieczaj¹ce,
- urz¹dzenia infrastruktury technicznej zw. z przezna-

czeniem podstawowym,
- zieleñ urz¹dzona.

2) Zasady i warunki zagospodarowania terenów CPJ.
a) Pozostawia siê w dotychczasowym stanie obiekty in¿y-

nierskie i urz¹dzenia nie zwi¹zane z gospodark¹ dro-
gow¹ lub obs³ug¹ ruchu, które nie powoduj¹ zagro¿eñ
i utrudnieñ ruchu drogowego oraz wykonywania za-
dañ zarz¹du dróg.

b) Sytuowanie obiektów i urz¹dzeñ s³u¿¹cych u¿ytkowni-
kom ci¹gów pieszych w szczególnoœci: reklam, oœwie-
tlenia nieruchomoœci, zieleni urz¹dzonej, obiektów ma-
³ej architektury, ogrodzeñ, urz¹dzeñ infrastruktury tech-
nicznej i komunikacji, wymaga spe³nienia warunków
w³aœciwego zarz¹dcy oraz przepisów odrêbnych.

c) Obowi¹zuje:
- sytuowanie ci¹gów pieszo-jezdnych wzd³u¿ dróg pu-

blicznych po wydzielonych trasach w obrêbie pasów
drogowych wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy dro-
gi, zgodnie z przepisami odrêbnymi,

- sytuowanie ci¹gów pieszych wydzielonych traktami
z terenów prywatnych (drogami wewnêtrznymi),
które nie powoduj¹ zagro¿eñ i utrudnieñ ruchu dro-
gowego oraz wykonywania zadañ zarz¹du dróg,

- zachowanie parametrów ci¹gów pieszo-jezdnych -
min 3,5 m.

d) Zakaz niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów
oraz samowolnego zwê¿ania i rozkopywania ci¹gów
pieszych, odprowadzania wody i œcieków z urz¹dzeñ
zak³adowych na powierzchniê ci¹gów pieszych oraz
prowadzenie innych dzia³añ niezgodnych z przepisami
odrêbnymi o ci¹gach pieszych.

3) Na terenach CPJ, wymagaj¹cych spe³nienia szczegól-
nych warunków zagospodarowania - obowi¹zuj¹ do-
datkowo ustalenia rysunku planu oraz Dzia³u VII.

ROZDZIA£ 13
TERENY SZCZEGÓLNE

§ 92

1. Oznacza siê dodatkowym symbolem -Z tereny budowlane
(wg dotychczasowych przes¹dzeñ planistycznych), po³o¿o-
ne na obszarach o niekorzystnych warunkach geologicznych,
o przewadze spadków powy¿ej 20° oraz osuwiskowych
w strefie 9c-OS, o której mowa w §170, w tym tereny:
1) D40 MN, UTL -Z - zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oraz rekreacji indywidualnej i zbiorowej - turystyczno
- letniskowe,

2) D41 MU -Z - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej oraz us³ugowej.

2. Na terenach, o których mowa w ust.1. ,wprowadza siê zakaz
realizacji obiektów kubaturowych do czasu zakoñczenia sta-
bilizacji terenów zagro¿onych procesami osuwiskowymi. Po-
zosta³a dzia³alnoœæ inwestycyjna wg ustaleñ §59 - dla tere-
nów MN, UTL oraz wg ustaleñ §25 - dla terenów MU.

DZIA£ III
ZASADY OCHRONY I KSZTA£TOWANIA £ADU

PRZESTRZENNEGO ORAZ OCHRONY ŒRODOWISKA

ROZDZIA£ 1
ZASADY OCHRONY ORAZ KSZTA£TOWANIA

WARTOŒCIOWYCH CECH I ELEMENTÓW
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

§ 93

1. Obowi¹zuje zasada kontynuacji tradycyjnego zagospo-
darowania przestrzennego - w znaczeniu objêtym Ustaw¹
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lip-
ca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póŸn. zm.).

2. Obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania te-
renów:
1) kontynuacja wartoœciowych cech krajobrazu - uwzglêd-

nienie tradycyjnych zasad kompozycji zabudowy, w tym:
a) zagospodarowania przestrzennego i linii zabudowy -

wg rysunku planu oraz Dzia³u II,
b) wskaŸników wykorzystania terenów - okreœlonych

w Dziale II,
c) zasad scalania i podzia³u nieruchomoœci - §97;

2) kontynuacji wartoœciowych cech zabudowy - uwzglêd-
nienie zasad kszta³towania zabudowy, w tym:
a) tradycyjnej skali zabudowy (parametrów zabudowy) -

okreœlonych w §94, §95 oraz w Dziale IV,
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b) tradycyjnych form zabudowy (detalu architektoniczne-
go) i materia³ów budowlanych - §94, §95.

ROZDZIA£ 2
ZASADY I WARUNKI KOMPOZYCJI ORAZ KSZTA£TOWANIA

ZABUDOWY NA TERENACH NIE ZAINWESTOWANYCH

§ 94

1. Zasady i warunki kompozycji zabudowy:
1) wprowadzanie nowej zabudowy jako obiektu lub zespo³u

komponuj¹cego siê z otaczaj¹cym krajobrazem - w przy-
padku wartoœciowych obszarów krajobrazu naturalnego,

2) wprowadzanie nowej zabudowy jako obiektu lub zespo-
³u, wspó³tworz¹cego nowy uk³ad krajobrazowy i porz¹d-
kuj¹cego uk³ad istniej¹cy - w przypadku zdegradowanych
obszarów krajobraz naturalnego.

2. Zasady i warunki kszta³towania wyrazu architektonicz-
nego zabudowy.
1) Zakazuje siê:

a) wprowadzania elementów agresywnych w skali i
formie - w szczególnoœci ostrych, jaskrawych, nieod-
powiednich materia³ów wystroju elewacji (lusterka, sko-
rupy), tralek balkonów i tarasów,

b) stosowania form dachów niedostosowanych do cha-
rakteru lokalnej zabudowy - w szczególnoœci dachów
p³askich, pulpitowych, kopertowych, asymetrycznych,
o kalenicy przesuniêtej w pionie lub poziomie oraz otwie-
rania dachów na odcinku d³u¿szym ni¿ po³owa d³ugoœci
górnej kalenicy, z wyj¹tkiem koniecznoœci zastosowania
tych dachów przy remontach istniej¹cych budynków o ta-
kich formach zabudowy, z wyj¹tkiem koniecznoœci zasto-
sowania tych dachów przy remontach istniej¹cych bu-
dynków o w/w formach zabudowy, przy czym:
- przez dach pulpitowy nale¿y rozumieæ dach jedno-

spadowy obiektu wolnostoj¹cego,
- przez dach kopertowy nale¿y rozumieæ dach cztero-

spadowy o kalenicach zbiegaj¹cych siê w jednym
punkcie lub o górnej kalenicy o d³ugoœci mniejszej
ni¿ 3 m,

- przez dach asymetryczny nale¿y rozumieæ dach,
w którym po³acie posiadaj¹ ró¿ny k¹t pochylenia,

- przez dach o kalenicy przesuniêtej w pionie lub pozio-
mie nale¿y rozumieæ dach dwuspadowy - w formie
rozdzielonych po³aci dachowych lub po³aci przesu-
niêtych wzglêdem siebie.

2) Nakazuje siê:
a) stosowanie w wystroju elewacji rodzimych materia-

³ów budowlanych (m. in. kamieñ naturalny, drewno,
dachówka ceramiczna) lub nowoczesnych, odnosz¹cych
siê w swojej formie do materia³ów tradycyjnych
(m.in. blacha dachówkowa),

b) stosowanie drobnego podzia³u stolarki i pojedynczych
otworów okiennych z wykluczeniem horyzontalnych
uk³adów okien,

c) w strefach ochrony konserwatorskiej NR 5-KA oraz
5-KB - stosowanie dachów symetrycznych, dwuspado-
wych oraz czterospadowych, poza strefami ochrony
konserwatorskiej NR 5-KA oraz 5-KB - stosowanie da-
chów symetrycznych, dwuspadowych, czterospado-
wych oraz wielospadowych - symetrycznych,

d) barw ciemnych w wystroju pokryæ dachowych (kolory:
rude, br¹zowe, szare, ciemnozielone i inne),

e) barw pastelowych w wystroju œcian (kolory: bia³e, kre-
mowe i inne).

3) Dopuszcza siê:
a) architekturê o charakterze tradycyjnym, w tym miejsco-

wy sposób kszta³towania zabudowy (w formie i skali),
b) lokalne detale konstrukcyjne i elementy wystroju ze-

wnêtrznego budynków (okna, zadaszenia, wejœcia do
budynków, ganki, schody, formy dachów, materia³y wy-
koñczeniowe i inne elementy,

c) stosowanie rozwi¹zañ projektowych oraz proporcji
w kszta³towaniu bry³y, formy i detalu architektoniczne-
go, nawi¹zuj¹cych do najlepszych przyk³adów architek-
tury regionalnej - lokalnej oraz wspó³czesnej - o wyso-
kich walorach estetycznych i materia³owych.

4) Ogranicza siê:
zasady kszta³towania zabudowy wg Dzia³u IV.

ROZDZIA£ 3
ZASADY I WARUNKI KOMPOZYCJI ORAZ KSZTA£TOWANIA

ZABUDOWY NA TERENACH ZAINWESTOWANYCH

§ 95

1. Zasady i warunki kompozycji zabudowy:
1) wprowadzanie nowej zabudowy jako uzupe³nienie istnie-

j¹cych ju¿ uk³adów urbanistyczno- architektonicznych -
w przypadku istniej¹cej struktury przestrzennej o charak-
terze pozytywnym (³ad przestrzenny),

2) wprowadzanie nowej zabudowy jako dzia³ania porz¹dkuj¹-
ce i przekszta³caj¹ce istniej¹ce ju¿ uk³ady urbanistyczno-
architektoniczne - w przypadku istniej¹cej struktury prze-
strzennej o charakterze negatywnym (chaos przestrzenny).

2. Zasady i warunki zachowania wyrazu architektoniczne-
go zabudowy.
1) Zakazuje siê:

a) wprowadzania elementów agresywnych w skali
i formie, niedostosowanych do charakteru lokalnej
zabudowy - w szczególnoœci kszta³towania obiektów
bez odniesienia do otoczenia, w tym ostrych, jaskra-
wych, nieodpowiednich materia³ów wystroju elewacji
(lusterka, skorupy), tralek balkonów i tarasów,

b) niszczenia obiektów i elementów tradycyjnych i cha-
rakterystycznych dla danego obszaru - w szczegól-
noœci zabytkowych obiektów ma³ej architektury, wy-
miany tradycyjnych form architektonicznego wystroju
budynków zabytkowych bez porozumienia z Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków,

c) stosowania form dachów niedostosowanych do cha-
rakteru lokalnej zabudowy - w szczególnoœci dachów
p³askich, pulpitowych, kopertowych, asymetrycznych,
o kalenicy przesuniêtej w pionie lub poziomie oraz otwie-
rania dachów na odcinku d³u¿szym ni¿ po³owa d³ugo-
œci górnej kalenicy, z wyj¹tkiem koniecznoœci zastoso-
wania tych dachów przy remontach istniej¹cych budyn-
ków o w/w formach zabudowy, przy czym:
- przez dach pulpitowy nale¿y rozumieæ dach jedno-

spadowy obiektu wolnostoj¹cego,
- przez dach kopertowy nale¿y rozumieæ dach cztero-

spadowy o kalenicach zbiegaj¹cych siê w jednym
punkcie lub o górnej kalenicy o d³ugoœci mniejszej
ni¿ 3 m,

- przez dach asymetryczny nale¿y rozumieæ dach,
w którym po³acie posiadaj¹ ró¿ny k¹t pochylenia,

- przez dach o kalenicy przesuniêtej w pionie lub pozio-
mie nale¿y rozumieæ dach dwuspadowy - w formie
rozdzielonych po³aci dachowych lub po³aci przesu-
niêtych wzglêdem siebie.
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2) Nakazuje siê:
a) porz¹dkowanie istniej¹cej zabudowy,
b) porz¹dkowanie pierzei ulicznych i nawierzchni dróg oraz

ci¹gów pieszych i ma³ej architektury (chodników, alejek,
œcie¿ek, elementów oœwietlenia, form i pokryæ dachowych,
kolorystyki elewacji, form ogrodzeñ, materia³ów na-
wierzchni ulic i ci¹gów pieszych - chodników, poboczy, dojœæ
i wjazdów na posesje oraz przystanków komunikacji),

c) porz¹dkowanie uk³adów zieleni,
d) stosowanie w wystroju elewacji równie¿ rodzimych ma-

teria³ów budowlanych (kamieñ naturalny, drewno, da-
chówka ceramiczna),

e) stosowanie drobnego podzia³u stolarki i pojedynczych
otworów okiennych - z wykluczeniem horyzontalnych
uk³adów okien,

f) w strefach ochrony konserwatorskiej NR 5-KA oraz
5-KB - stosowanie dachów symetrycznych, dwuspado-
wych oraz czterospadowych, poza strefami ochrony
konserwatorskiej NR 5-KA oraz 5-KB - stosowanie da-
chów symetrycznych, dwuspadowych, czterospado-
wych oraz wielospadowych - symetrycznych,

g) barw ciemnych w wystroju pokryæ dachowych (kolory:
rude, br¹zowe, szare, ciemnozielone i inne),

h) barw pastelowych w wystroju œcian (kolory: bia³e, kre-
mowe i inne).

3) Dopuszcza siê:
a) utrzymanie istniej¹cej zabudowy z mo¿liwoœci¹ uzupe³-

nieñ i przekszta³ceñ (remontów, nadbudowy, przebudo-
wy, rozbudowy, dobudowy, wymiany substancji) oraz
realizacjê nowych obiektów kubaturowych i urz¹dzeñ to-
warzysz¹cych (infrastruktury technicznej i komunikacji),

b) zachowanie dotychczasowych wskaŸników wykorzysta-
nia terenów lub zastosowanie wskaŸników ustalonych
dla nie zainwestowanych terenów inwestycji o okre-
œlonym przeznaczeniu - przy dokonywaniu uzupe³nieñ i
przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj.: przy
przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapitalnych,
modernizacji obiektów budowlanych, wymianie sub-
stancji i innych przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, rozbu-
dowy, nadbudowy i przebudowy budynków),

c) zachowanie dotychczasowych parametrów kszta³towa-
nia zabudowy lub zastosowanie parametrów ustalo-
nych dla nie zainwestowanych terenów inwestycji o
okreœlonym przeznaczeniu - przy dokonywaniu uzupe³-
nieñ i przekszta³ceñ w obrêbie istniej¹cej zabudowy, tj.:
przy przeprowadzaniu remontów bie¿¹cych, kapital-
nych, modernizacji obiektów budowlanych, wymianie
substancji i innych przekszta³ceñ (m.in. dobudowy, roz-
budowy, nadbudowy i przebudowy budynków) oraz przy
realizacji na dzia³kach czêœciowo zainwestowanych
nowej zabudowy zw. z dzia³alnoœci¹ rolnicz¹ i technicz-
no-gospodarczej (m.in. gara¿y, budynków produkcyj-
nych, gospodarczych, inwentarsko-sk³adowych).

4) Ogranicza siê:
zasady kszta³towania zabudowy wg Dzia³u IV.

ROZDZIA£ 4
ZASADY I WARUNKI KOMPOZYCJI ORAZ KSZTA£TOWANIA

ZIELENI URZ¥DZONEJ

§ 96

1. Zasady i warunki kszta³towania zieleni urz¹dzonej.
1) Zakazuje siê:

a) wprowadzania zieleni wzd³u¿ tras komunikacyjnych
w sposób niezgodny z przepisami odrêbnymi - unie-

mo¿liwiaj¹cy zapewnienie bezpieczeñstwa ruchu dro-
gowego,

b) wprowadzanie zieleni na terenach niezagospodarowa-
nych, przeznaczonych pod zabudowê, w sposób unie-
mo¿liwiaj¹cy prowadzenie ci¹gów infrastruktury tech-
nicznej dla obs³ugi tych terenów.

2) Nakazuje siê:
a) porz¹dkowanie istniej¹cych zespo³ów zieleni oraz

kszta³towanie kompozycji roœlinnych (systemu nasa-
dzeñ i sk³adu gatunkowego roœlin) w dostosowaniu do
charakteru otoczenia, w tym nale¿y stosowaæ:
- zieleñ tradycyjn¹ w obrêbie zabytkowych obiektów

i zespo³ów,
- zieleñ ogrodow¹ w obrêbie zabudowy zagrodowej,
- zieleñ parkow¹ w obrêbie terenów budowlanych, par-

ków wspó³czesnych, skwerów,
b) odtwarzanie powi¹zañ ekologicznych w obrêbie kon-

centracji osadniczych oraz w obrêbie innych barier prze-
strzennych (tworzenie przepustów ekologicznych w ob-
rêbie dróg),

c) tworzenie nowych ci¹gów ekologicznych na terenach
wyznaczonych dla realizacji nowej zabudowy,

3) Dopuszcza siê:
a) utrzymanie istniej¹cych za³o¿eñ zieleni urz¹dzonej,

w tym starodrzewia, z dopuszczeniem uzupe³nieñ i prze-
kszta³ceñ, poprzez powiêkszanie istniej¹cych terenów
zieleni urz¹dzonej, oraz tworzenie powi¹zañ z krajobra-
zem naturalnym,

b) poszerzanie istniej¹cych zespo³ów zieleni oraz tworze-
nie nowych - w zale¿noœci charakteru obiektów i prze-
znaczenia terenów.

c) tworzenie izolacyjnych i parawanowych stref zielonych
w otulinie pasów drogowych, w strefach uci¹¿liwoœci
obiektów i urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, w strefach
sanitarnych cmentarzy, na obszarach ochrony Ÿróde³ i ujêæ
wody oraz w otoczeniu innych obiektów i urz¹dzeñ stano-
wi¹cych element dekompozycji z krajobrazem osadniczym
oraz dysharmonii z krajobrazem naturalnym.

ROZDZIA£ 5
ZASADY SCALANIA I PODZIA£U NIERUCHOMOŒCI

§ 97

1. Dzia³aj¹c zgodnie ze "Studium uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Jod³ownik, nie
wyznacza siê obszarów przeznaczonych do scalenia nie-
ruchomoœci, wymagaj¹cych okreœlenia warunków ich kszta³-
towania, w zwi¹zku z czym - nie wyznacza siê terenów prze-
znaczonych do scalenia nieruchomoœci w rozumieniu obowi¹-
zuj¹cych przepisów o gospodarce nieruchomoœciami.

2. W przypadku, gdy o scalenie i podzia³ nieruchomoœci wy-
st¹pi¹ w³aœciciele lub u¿ytkownicy wieczyœci, spe³nia-
j¹cy wymogi okreœlone w aktualnych przepisach o go-
spodarce nieruchomoœciami - ustala siê nastêpuj¹ce
szczegó³owe zasady scalania i podzia³u nieruchomoœci:
1) obowi¹zuj¹ zasady ogólne i procedury okreœlone w Usta-

wach o gospodarce nieruchomoœciami oraz o scalaniu i wy-
mianie gruntów,

2) do wszystkich wydzielonych nieruchomoœci obowi¹zuje
zapewnienie dojazdu z drogi publicznej, spe³niaj¹cego wa-
runki okreœlone w przepisach szczególnych,

3) scaleniem i wtórnym podzia³em nie mog¹ byæ objête:
a) drogi publiczne - w rozumieniu obowi¹zuj¹cych przepi-

sów o drogach publicznych, z wyj¹tkiem przypadków



— 14152 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691

uzgodnionych z zarz¹dc¹ drogi, dla dostosowania prze-
biegu i parametrów drogi do wymagañ okreœlonych
w przepisach szczególnych,

b) strefy i obszary objête ochron¹ na podstawie przepi-
sów szczególnych - je¿eli mog³oby to prowadziæ do na-
ruszenia funkcji tych stref i obszarów,

c) tereny lasów - je¿eli mog³oby to naruszyæ funkcje
ochronne lasu.

3. Podzia³u nieruchomoœci mo¿na dokonaæ, je¿eli jest on zgod-
ny z ustaleniami niniejszego planu oraz przepisami szcze-
gólnymi - przy zapewnieniu w³aœciwej powierzchni wydzie-
lanym dzia³kom oraz dostêpu do sieci i urz¹dzeñ infrastruk-
tury technicznej.

4. Podzia³ nieruchomoœci nie jest dopuszczony, je¿eli projekto-
wane do wydzielenia dzia³ki gruntu nie maj¹ dostêpu do
drogi publicznej; za dostêp do drogi publicznej uwa¿a siê
równie¿ drogi wewnêtrzne lub ustanowienia dla tych dzia-
³ek innych s³u¿ebnoœci drogowych, je¿eli nie ma mo¿liwoœci
wydzielenia drogi wewnêtrznej z nieruchomoœci objêtej po-
dzia³em.

5. Przy nowych podzia³ach terenów na dzia³ki budowlane
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce powierzchnie dzia³ek:
1) w budownictwie jednorodzinnym - min 0,05 ha,
2) w budownictwie zagrodowym - min 0,30 ha (na terenach

o symbolu RM),
3) w budownictwie letniskowym - min 0,05 ha,
4) w pozosta³ych przypadkach - w zale¿noœci od za³o¿eñ pro-

gramowych i warunków lokalnych, zgodnie z prawem bu-
dowlanym,

5) minimalne parametry dzia³ek ustalone w ust. 5. pkt 1) - 3)
nie dotycz¹ pojedynczych dzia³ek - spe³niaj¹cych zasady
przepisów odrêbnych, przeznaczonych do zabudowy w ni-
niejszym planie oraz nie wymagaj¹cych dalszego podzia-
³u w celu tej zabudowy.

6. Przy nowych podzia³ach terenów na dzia³ki budowlane
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce parametry i zasady sytuowania
dzia³ek:
1) szerokoœæ frontu dzia³ki dla terenów zabudowy mieszka-

niowej jednorodzinnej wolnostoj¹cej - min 16 m,
2) szerokoœæ frontu dzia³ki dla pozosta³ych rodzajów zabu-

dowy - w dostosowaniu do przeznaczenia terenu,
3) k¹t po³o¿enia granic dzia³ek w stosunku do pasa drogo-

wego winien zawieraæ siê w przedziale 70o - 110o,
4) minimalna szerokoœæ frontu dzia³ek, okreœlona w ust. 6.

pkt 1) - 3) nie dotyczy pojedynczych dzia³ek, spe³niaj¹-
cych zasady przepisów odrêbnych, przeznaczonych do
zabudowy w niniejszym planie - nie wymagaj¹cych dal-
szego podzia³u w celu tej zabudowy.

ROZDZIA£ 6
ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA

§ 98

1. W celu ochrony œrodowiska zakazuje siê:
1) w zakresie oddzia³ywania przedsiêwziêæ na œrodowisko -

a) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu
oddzia³ywania na œrodowisko jest obowi¹zkowe na
podstawie przepisów odrêbnych, z wyj¹tkiem inwesty-
cji celu publicznego oraz lokalnych inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej i komunikacji,

b) lokalizacji przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³y-
waæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu
oddzia³ywania na œrodowisko mo¿e byæ wymagane na

podstawie przepisów odrêbnych - na terenach z zabu-
dow¹ mieszkaniow¹ jednorodzinn¹ oraz zabudow¹
mieszkaniow¹ wielorodzinn¹, z wyj¹tkiem lokalnych
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i komu-
nikacji - na tych terenach,

c) lokalizowania obiektów i urz¹dzeñ oraz prowadzenia
dzia³alnoœci us³ugowej i wytwórczej mog¹cej powodo-
waæ przekroczenie dopuszczalnych poziomów oddzia-
³ywania na œrodowisko - poprzez emisjê substancji
i energii, a zw³aszcza w zakresie wytwarzania ha³asu,
wibracji, promieniowania, zanieczyszczania powietrza,
gleby, wód powierzchniowych i podziemnych,

d) prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej o uci¹¿liwoœci
wykraczaj¹cej poza granice dzia³ki lub zespo³u dzia³ek,
do których inwestor posiada tytu³ prawny - zakaz pro-
wadzenia dzia³alnoœci w sposób powoduj¹cy narusze-
nie standardów jakoœci œrodowiska, w szczególnoœci
pogorszenie warunków œrodowiska terenów s¹siednich
- uniemo¿liwiaj¹ce ich dotychczasowe u¿ytkowanie oraz
w sposób zgodny z przeznaczeniem, ustalonym w ni-
niejszym planie,

e) obowi¹zuje ochrona terenów nara¿onych na zanieczysz-
czenie, uszkodzenie lub degradacjê;

2) w zakresie gospodarki wodno-œciekowej -
a) wprowadzania nie oczyszczonych œcieków sanitarnych

do wód powierzchniowych i do ziemi, oraz tworzenia
i utrzymywania otwartych kana³ów i zbiorników œcieków,

b) wprowadzania wszelkich œcieków do: wód podziem-
nych, ziemi na obszarach p³ytkiego wystêpowania u¿yt-
kowanych wód podziemnych - przykrytych utworami
przepuszczalnymi, œródl¹dowych wód powierzchnio-
wych i do ziemi, je¿eli by³oby to sprzeczne z wymogami
wynikaj¹cymi z ustanowienia stref ochronnych Ÿróde³
i ujêæ wody, oraz œródl¹dowych wód powierzchniowych
w obrêbie zorganizowanych k¹pielisk i pla¿ publicznych;

3) w zakresie gospodarki odpadami -
a) sk³adowania wszelkich odpadów niebezpiecznych,
b) nieformalnego sk³adowania odpadów poza miejscami

do tego celu wyznaczonych,
c) spalania wszelkich odpadów gospodarczo-bytowych na

terenach dzia³ek siedliskowych.
2. W celu ochrony œrodowiska nakazuje siê:

1) w zakresie ochrony powierzchni ziemi oraz surow-
ców mineralnych -
a) racjonalne wykorzystanie gruntów w terenach prze-

znaczonych do zainwestowania, z zachowaniem w³a-
œciwych proporcji pomiêdzy wskaŸnikami powierzchni
zabudowy oraz powierzchni biologicznie czynnej - wy-
znaczonych dla poszczególnych terenów oraz na cele
nierolnicze, na podstawie art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych
(tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266
z póŸn. zm.) przeznacza siê:
- grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klasy III o zwar-

tych obszarach nie przekraczaj¹cych 0,50 ha,
- grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klasy IV o zwar-

tych obszarach nie przekraczaj¹cych 1,00 ha,
- grunty rolne klas V i VI nie wymagaj¹ce zgody, o której

mowa w art. 7, ust. 2 wy¿ej wymienionej Ustawy,
b) ochronê kompleksów rolnych o wysokich klasach boni-

tacyjnych gleb,
c) restrukturyzacjê produkcji rolnej w odniesieniu do sta-

nu œrodowiska,
d) rekultywacjê oraz regeneracjê zdegradowanych i zde-

wastowanych obszarów rolnych,
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e) kompleksowy monitoring gleb i roœlin,
f) ochronê z³ó¿ surowców mineralnych przed niew³aœciw¹

eksploatacj¹;
2) w zakresie ochrony szaty roœlinnej -

a) ochronê i kszta³towanie istniej¹cych terenów zielonych
poprzez w³aœciwe ich wykorzystanie, nie powoduj¹ce
degradacji tych terenów - otuliny biologicznej rzek i po-
toków, zespo³ów leœnych i zadrzewieñ, obiektów i ze-
spo³ów przyrodniczych objêtych ochron¹ Ustawow¹ i in-
nych, nie objêtych dot¹d ochron¹, istniej¹cych osobli-
woœci przyrodniczych,

b) dogêszczanie istniej¹cych terenów zielonych - zgodnie
z lokalnymi ekosystemami;

3) w zakresie ochrony wód -
a) utrzymanie istniej¹cych wód powierzchniowych - po-

przez zapewnienie w³aœciwych warunków ich wykorzy-
stania oraz ochronê i podwy¿szanie ich stanu ekolo-
gicznego,

b) utrzymanie istniej¹cych wód podziemnych - poprzez
zapewnienie w³aœciwych warunków ich wykorzystania
oraz ochronê ich stanu ekologicznego;

4) w zakresie gospodarki wodno-œciekowej -
a) ograniczenie zrzutu zanieczyszczeñ do wód powierzch-

niowych i ziemi (zmiana technologii produkcyjnych,
zmiana sposobu u¿ytkowania gruntów i systemów ho-
dowli na obszarach ochrony ujêæ wody i terenów Ÿró-
dliskowych),

b) do czasu realizacji zbiorczych systemów odprowa-
dzania i oczyszczania œcieków wszystkie obiekty win-
ny posiadaæ, co najmniej uregulowany sposób gro-
madzenia œcieków w szczelnych zbiornikach wybie-
ralnych i monitorowany wywóz nieczystoœci do punk-
tów zlewnych,

c) po realizacji zbiorczych systemów sanitarnych i sieci
kanalizacyjnej, na obszarach nimi objêtych, obowi¹zuje
wykonanie przy³¹czy kanalizacyjnych w istniej¹cych
i nowych obiektach oraz likwidacjê zbiorników przydo-
mowych (szamb),

d) nowe oœrodki produkcyjne oraz produkcyjno-us³ugo-
we, w szczególnoœci przedsiêwziêcia mog¹ce pogor-
szyæ stan œrodowiska, winny posiadaæ pod³¹czenie do
zbiorczej kanalizacji sanitarnej oraz do oczyszczalni ko-
munalnych, a przejœciowo do oczyszczalni indywidu-
alnych,

e) zabudowa na obszarach Ÿródliskowych winna byæ suk-
cesywnie pod³¹czana do oczyszczalni œcieków sanitar-
nych - indywidualnych lub grupowych (eliminacja
szamb),

f) w przypadku realizacji sieci kanalizacji opadowej, œcieki
deszczowe - przed odprowadzeniem do wód powierzch-
niowych, winny byæ sukcesywnie oczyszczane z zanie-
czyszczeñ ropopochodnych i czêœci sta³ych,

g) stosowanie powierzchniowych, rozproszonych syste-
mów odwadniania i oczyszczania wód opadowych i roz-
topowych dróg;

5) w zakresie gospodarki odpadami -
a) minimalizacjê wytwarzania odpadów (wprowadzanie

recyklingu),
b) maksymalizacjê wykorzystania odpadów (m.in. selek-

tywn¹ zbiórkê oraz ekologiczne systematyczne uniesz-
kodliwianie i usuwanie odpadów),

c) bezpieczne sk³adowanie odpadów komunalnych,
d) w³aœciw¹ gospodarkê odpadami niebezpiecznymi (m.in.

zamykanie cykli materia³owych, stosowanie odnawial-
nych Ÿróde³ energii),

e) na ka¿dej dzia³ce po³o¿onej w terenach budowlanych
(nierolniczych) oraz na dzia³kach siedliskowych (rolni-
czych) zapewnienie mo¿liwoœci selektywnego groma-
dzenia odpadów na pow. co najmniej 2 m2.

3. Obowi¹zuje spe³nienie szczególnych warunków ochrony œro-
dowiska w zakresie ochrony zdrowia - utrzymania w³aœci-
wego klimatu akustycznego i stanu powietrza atmosferycz-
nego oraz zapewnienia ochrony przed promieniowaniem
elektromagnetycznym - zgodnie z przepisami odrêbnymi
oraz wg ustaleñ § 99, § 100, § 101.

§ 99

1. Obowi¹zuje ochrona klimatu akustycznego - w znaczeniu
objêtym Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.), stosowanie
urz¹dzeñ i zabezpieczeñ, dla utrzymania dopuszczalnych po-
ziomów ha³asu oraz Rozporz¹dzeniem Ministra Œrodowiska
z dnia 29 lipca 2004 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów
ha³asu w œrodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841).

2. Obowi¹zuje spe³nienie szczególnych warunków ochrony
œrodowiska w zakresie ochrony klimatu akustycznego;
na podstawie art. 113 i 114 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póŸn. zm.)
wskazuje siê tereny wyznaczone niniejszym planem, dla któ-
rych zosta³y okreœlone dopuszczane poziomy ha³asu. Dla
pozosta³ych terenów, zgodnie z przepisami odrêbnymi, nie
ustala siê dopuszczalnego poziomu ha³asu.
1) Zakazuje siê:

a) podejmowania przedsiêwziêæ mog¹cych byæ uci¹¿li-
wymi akustycznie dla otoczenia - w miejscach wyma-
gaj¹cych ochrony przed ha³asem,

b) niszczenia, wzd³u¿ tras komunikacyjnych, zieleni pe³-
ni¹cej funkcje ekranów akustycznych.

2) Nakazuje siê:
a) ochronê przed ha³asem na terenach przeznaczonych

na cele mieszkaniowe, w tym:
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej - MN,
- na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej - MW,
- na terenach us³ugowych, sportowych oraz zamiesz-

kania zbiorowego - U, US, MZ,
b) ochronê przed ha³asem na terenach przeznaczonych

na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w tym:
- na terenach rekreacji indywidualnej i zbiorowej, tu-

rystyczno-letniskowych - UTL,
- na terenach rekreacji indywidualnej i zbiorowej - tu-

rystyczno-letniskowych oraz stawów rekreacyjnych
- UTL, WST,
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oraz turystyczno-letniskowej - MN, UTL,
- na terenach sportowych - US,
- na terenach rekreacji zbiorowej - turystycznych - UT,
- na terenach rekreacji zbiorowej - turystycznych, us³u-

gowych oraz sportowych - UT, U, US,
- na terenach stawów rekreacyjnych oraz zieleni par-

kowej - WST, ZP
- na terenach rekreacji zbiorowej - turystycznych oraz

us³ugowych - UT, U;
c) ochronê przed ha³asem na terenach przeznaczonych

pod budynki zwi¹zane ze sta³ym lub czasowym po-
bytem dzieci i m³odzie¿y, w tym:
- na terenach us³ug oœwiaty - UO,
- na terenach us³ug oœwiaty i sportu - UO, US;
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d) ochronê przed ha³asem na terenach przeznaczonych
na cele mieszkaniowo-us³ugowe, w tym:
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej oraz us³ugowej - MN, U;
- na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzin-

nej oraz us³ugowej - MW, U,
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, us³ugowej oraz turystyczno-letniskowej
- MN, U, UTL;
- na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-

nej, turystycznej oraz turystyczno-letniskowej
- MN, UT, UTL;

e) stosowanie rozwi¹zañ technicznych, zapewniaj¹cych
w³aœciwe warunki akustyczne w budynkach mieszkal-
nych, znajduj¹cych siê na terenach us³ugowych oraz
budynkach us³ugowych, zwi¹zanych ze sta³ym albo cza-
sowym pobytem dzieci i m³odzie¿y,

f) stosowanie rozwi¹zañ technicznych zapewniaj¹cych
utrzymanie standardów klimatu akustycznego w po-
mieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w stre-
fach uci¹¿liwoœci linii energetycznych, dróg oraz zak³a-
dów przemys³owych;

g) realizowanie ekranów akustycznych wzd³u¿ tras komu-
nikacyjnych oraz terenów, w obrêbie których prowadzo-
na jest dzia³alnoœæ uci¹¿liwa dla otoczenia (krzewy, ¿ywo-
p³oty, ogrodzenia w formie ekranów akustycznych);

h) wyposa¿enie istniej¹cej zabudowy zlokalizowanej w s¹-
siedztwie uci¹¿liwych dróg - w t³umi¹ce œrodki ochron-
ne (potrójne szklenie okien, izolacje akustyczne œcian,
us³ugi w parterach budynków itp.).

§ 100

1. Obowi¹zuje ochrona stanu powietrza atmosferycznego (za-
kaz przekraczania dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ
atmosferycznych) - w znaczeniu objêtym Rozporz¹dzeniem
Ministra Œrodowiska z dnia 5 grudnia 2002 r., w sprawie war-
toœci odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2003 r., Nr 1, poz. 12) oraz z dnia 6 czerwca 2002 r., w sprawie
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu,
alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz
marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektó-
rych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

2. Obowi¹zuje spe³nienie szczególnych warunków ochro-
ny œrodowiska w zakresie ochrony powietrza atmosfe-
rycznego.
1) Zakazuje siê:

a) podejmowania przedsiêwziêæ i wprowadzania techno-
logii zagra¿aj¹cych œrodowisku,

b) nieformalnego wprowadzania zanieczyszczeñ do at-
mosfery.

2) Nakazuje siê:
a) ograniczenie emisji zanieczyszczeñ z procesów ener-

getycznego spalania i z palenisk domowych,
b) sukcesywn¹ zamianê systemu opalania z wêglowego

na gazowe, olejowe lub elektryczne,
c) stosowanie wysoko wydajnych energetycznie kot³ów

grzewczych nowych generacji do spalania wyselekcjo-
nowanych paliw sta³ych (np. z paleniskami fluidalnymi,
z paleniskami niskoemisyjnymi, z recyrkulacj¹).

§ 101

1. Obowi¹zuje ochrona przed promieniowaniem elektro-
magnetycznym - w znaczeniu objêtym Rozporz¹dzeniem

Ministra Œrodowiska z dnia 30 paŸdziernika 2003 roku,
w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycz-
nych w œrodowisku oraz sposobów sprawdzania tych pozio-
mów - obowi¹zek dotyczy ca³ego obszaru Gminy.

2. Obowi¹zuje spe³nienie szczególnych warunków ochro-
ny œrodowiska w zakresie ochrony przed promieniowa-
niem elektromagnetycznym.
1) Zakazuje siê:

a) podejmowania przedsiêwziêæ i wprowadzania techno-
logii zagra¿aj¹cych œrodowisku,

b) nieformalnego wprowadzania emitorów promieniowa-
nia elektromagnetycznego.

2) Nakazuje siê:
a) w³aœciwe - zgodne z planem, zagospodarowanie stref

uci¹¿liwoœci (bezpieczeñstwa) linii elektroenergetycz-
nych 15 kV oraz 110 kV, zabezpieczaj¹cych przed pora-
¿eniem, promieniowaniem elektromagnetycznym i ha-
³asem,

b) realizacjê nowych urz¹dzeñ telekomunikacji bezprze-
wodowej (masztów i stacji bazowych telefonii komór-
kowej) wy³¹cznie na terenach wyznaczonych planem.

DZIA£ IV
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

ROZDZIA£ 1
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ

WIELORODZINNEJ

§ 102

1. Parametry zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej:
1) wysokoœæ obiektów - max 15 m oraz max 4 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, dopuszcza siê
utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-
ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe,

2) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
3) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -

max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

4) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,
o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej lub max 55o w przy-
padku koniecznoœci nawi¹zania do istniej¹cej zabudowy
oraz realizacji zabudowy bezpoœrednio przy obiektach ist-
niej¹cych,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku

adaptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istnie-
j¹cej na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury bu-
dynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych
uwarunkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów
istniej¹cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹-
cych parametrów spadków dachu i wysokoœci obiek-
tów oraz szczególnych warunków technologicznych
i u¿ytkowych.

2. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 -
§150 obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów, w tym: formê i parametry zabudowy, okre-
œlone w ust. 1, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji
oraz warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
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ROZDZIA£ 2
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ
JEDNORODZINNEJ ORAZ MIESZKANIOWO-US£UGOWEJ

§ 103

1. Parametry zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oraz mieszkaniowo-us³ugowej:
1) wysokoœæ obiektów - max 12 m oraz max 3 kondygnacje

nadziemne, w tym: poddasze u¿ytkowe; dopuszcza siê
utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-
ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe,

2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -
max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe

o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o, w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

3. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 -
§150 obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów, w tym: formê i parametry zabudowy, okre-
œlone w ust. 1, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji
oraz warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 3
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY US£UGOWEJ

§ 104

1. Parametry zabudowy us³ugowej - us³ug publicznych:
1) wysokoœæ obiektów - max 15 m oraz max 3 kondygnacje

nadziemne, w tym: poddasze u¿ytkowe,
2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -

max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe

o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o, w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej - z mo¿liwoœci¹ do-
stosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funk-
cji i wymagañ technologicznych lub max 55o, w przypad-
ku koniecznoœci nawi¹zania do istniej¹cej zabudowy, wy-
magañ technologicznych oraz przy realizacji zabudowy
bezpoœrednio przy obiektach istniej¹cych,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych,

c) realizacjê szczególnych obiektów us³ug publicznych
wg §112.

2. Parametry zabudowy us³ugowej - us³ug niepublicznych:
1) wysokoœæ obiektów - max 12 m oraz max 3 kondygnacje

nadziemne, w tym: poddasze u¿ytkowe; dopuszcza siê
utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-
ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe,

2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -
max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe

o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o, w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej w nawi¹zaniu do ar-
chitektury tradycyjnej - z mo¿liwoœci¹ dostosowania do
istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ
technologicznych lub max 55o, w przypadku koniecznoœci
nawi¹zania do istniej¹cej zabudowy, wymagañ technolo-
gicznych oraz przy realizacji zabudowy bezpoœrednio przy
obiektach istniej¹cych,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych
uwarunkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów
istniej¹cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹-
cych parametrów spadków dachu i wysokoœci obiek-
tów oraz szczególnych warunków technologicznych i
u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów us³ug niepublicznych
wg §93.

3. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa
kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 - §150 obo-
wi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym: formê i parametry zabudowy, okreœlone w ust. 1 oraz
ust. 2, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji oraz warun-
ków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 4
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY GOSPODARCZEJ

§ 105

1. Parametry zabudowy gospodarczej zw. z gospodark¹
leœn¹ (magazyny, przechowalnie p³odów leœnych, wia-
ty, obiekty zaplecza, gara¿e, budynki gospodarcze, in-
wentarsko-sk³adowe itp.):
1) wysokoœæ obiektów - max 9 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, bez piwnic; do-
puszcza siê utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przy-
padku adaptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy ist-
niej¹cej na cele u¿ytkowe,

2) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
3) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe,

o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 12o - 55o, w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej w nawi¹zaniu do ar-
chitektury tradycyjnej - z mo¿liwoœci¹ dostosowania do
istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ
technologicznych lub max 55o, w przypadku koniecznoœci
nawi¹zania do istniej¹cej zabudowy, wymagañ technolo-
gicznych oraz przy realizacji zabudowy bezpoœrednio przy
obiektach istniej¹cych,
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4) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów zw. z gospodark¹ leœn¹
wg §112.

2. Parametry zabudowy gospodarczej zw. z gospodark¹
roln¹ (magazyny, przechowalnie p³odów rolnych, wiaty,
obiekty zaplecza, gara¿e, budynki gospodarcze, inwen-
tarsko-sk³adowe itp.):
1) wysokoœæ obiektów - max 9 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, bez piwnic, do-
puszcza siê utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przy-
padku adaptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy ist-
niej¹cej na cele u¿ytkowe,

2) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
3) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe

o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 12o - 55o, w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej - z mo¿liwoœci¹ do-
stosowania do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funk-
cji i wymagañ technologicznych lub max 55o - w przypad-
ku wymagañ technologicznych oraz przy realizacji zabu-
dowy bezpoœrednio przy obiektach istniej¹cych,

4) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów zw. z gospodark¹ roln¹
wg §112.

3. Parametry zabudowy gospodarczej zw. z zabudow¹ miesz-
kaniow¹ (gara¿e, przydomowe warsztaty i pracownie):
1) wysokoœæ obiektów - max 7 m oraz max 1 kondygnacja

parterowa, bez poddasza u¿ytkowego oraz piwnic; do-
puszcza siê utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przy-
padku adaptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy ist-
niej¹cej na cele u¿ytkowe,

2) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
3) dachy spadziste, symetryczne - jednospadowe lub dwu-

spadowe, z dopuszczeniem wielospadowych, o nachyle-
niu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej - z mo¿liwoœci¹ dostosowania
do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wyma-
gañ technologicznych lub max 55o - w przypadku koniecz-
noœci nawi¹zania do istniej¹cej zabudowy, wymagañ tech-
nologicznych oraz przy realizacji zabudowy bezpoœrednio
przy obiektach istniej¹cych,

4) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów zabudowy gospodar-
czej zw. z zabudow¹ mieszkaniow¹ wg §112.

4. Parametry zabudowy gospodarczej zw. z zabudow¹ us³u-
gow¹ (gara¿e, magazyny, wiaty, obiekty zaplecza):
1) wysokoœæ obiektów - max 9 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -

max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne - jednospadowe lub dwu-

spadowe, z dopuszczeniem wielospadowych, o nachyle-
niu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej - z mo¿liwoœci¹ dostosowania
do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wyma-
gañ technologicznych lub max 55o - w przypadku koniecz-
noœci nawi¹zania do istniej¹cej zabudowy, wymagañ tech-
nologicznych oraz przy realizacji zabudowy bezpoœrednio
przy obiektach istniej¹cych,

5) nietypowe obiekty zw. z zabudow¹ us³ugow¹ wg §112.
4. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-

twa kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 -
§150 obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania
terenów, w tym: formê i parametry zabudowy, okreœlone
w ust. 1, 2, 3, 4, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji
oraz warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 5
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

TECHNICZNO-GOSPODARCZEJ

§ 106

1. Parametry zabudowy zaplecza techniczno-gospodarcze-
go obs³ugi ruchu drogowego (magazyny, wiaty, budynki
techniczne):
1) wysokoœæ obiektów - max 9 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -

max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne - jednospadowe lub dwu-

spadowe, z dopuszczeniem wielospadowych, o nachyle-
niu g³ównych po³aci dachowych - max 55o, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej, z mo¿liwoœci¹ dostosowania
do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wyma-
gañ technologicznych,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów us³ug zw. z obs³ug¹
ruchu drogowego wg §112.

2. Parametry zabudowy zaplecza techniczno-gospodarcze-
go dzia³alnoœci produkcyjnej (magazyny, wiaty, budynki
techniczne, obiekty zaplecza):
1) wysokoœæ obiektów - max 9 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe; dopuszcza siê
utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-
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ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe,

2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -
max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne - jednospadowe lub dwu-

spadowe z dopuszczeniem wielospadowych, o nachyle-
niu g³ównych po³aci dachowych - max 550, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej, w dostosowaniu do istniej¹-
cej zabudowy, projektowanej funkcji i wymagañ techno-
logicznych,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów zw. z dzia³alnoœci¹ pro-
dukcyjn¹ wg §112.

5. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa
kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 - §150 obo-
wi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym: formê i parametry zabudowy, okreœlone w ust. 1 oraz
ust. 2, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji oraz warun-
ków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 6
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY PRZEMYS£OWEJ

ORAZ PRODUKCYJNO-US£UGOWEJ

§ 107

1. Parametry zabudowy przemys³owej oraz produkcyjno-
us³ugowej (hale produkcyjne):
1) wysokoœæ obiektów - max 12 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, bez piwnic,
2) zwarta lub rozcz³onkowana bry³a,
3) dachy spadziste, symetryczne - jednospadowe lub dwu-

spadowe, z dopuszczeniem wielospadowych, o nachyle-
niu g³ównych po³aci dachowych - max 55o, w nawi¹zaniu
do architektury tradycyjnej - z mo¿liwoœci¹ dostosowania
do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wyma-
gañ technologicznych oraz przy realizacji zabudowy bez-
poœrednio przy obiektach istniej¹cych,

4) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów przemys³owych oraz
produkcyjno-us³ugowych wg §112.

2. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa
kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 - §150 obo-
wi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym: formê i parametry zabudowy, okreœlone w ust. 1 oraz
ust. 2, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji oraz warun-
ków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 7
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

REKREACYJNO-SPORTOWEJ

§ 108

1. Parametry zabudowy rekreacji zbiorowej - turystycznej
(motele, hotele, schroniska):
1) wysokoœæ obiektów - max 12 m oraz max 3 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe; dopuszcza siê
utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-
ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe,

2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -
max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe

o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o, w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów rekreacji wg §112.
2. Parametry zabudowy turystyczno-letniskowej (pensjo-

naty - domy mieszkalne z czêœci¹ hotelow¹):
1) wysokoœæ obiektów - max 12 m oraz max 3 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe, dopuszcza siê
utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-
ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe,

2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -
max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³ego
terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe

o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o, w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

3. Parametry zabudowy rekreacji indywidualnej - letniskowej:
1) wysokoœæ obiektów - max 9 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe; dopuszcza siê
utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-
ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe,

2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -
max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne, dwu- lub wielospadowe

o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych 35o - 55o, w na-
wi¹zaniu do architektury tradycyjnej.
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4. Parametry zabudowy sportowej (hale sportowe, sale
gimnastyczne):
1) wysokoœæ obiektów - max 12 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe; dopuszcza siê
utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-
ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe,

2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -
max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne o nachyleniu g³ównych po-

³aci dachowych - max 550 z zastosowaniem elementów
regionalnych, w dostosowaniu do projektowanej funkcji
i wymagañ technologicznych,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej na
cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz szcze-
gólnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów sportowych wg §112.
5. Parametry zabudowy zaplecza socjalno-sanitarnego zw.

z urz¹dzeniami sportowymi:
1) max 1 kondygnacja parterowa - bez piwnic oraz bez pod-

dasza u¿ytkowego,
2) wysokoœæ obiektów - max 7 m,
3) dachy spadziste, symetryczne - jednospadowe lub dwu-

spadowe, z dopuszczeniem wielospadowych, o nachyle-
niu g³ównych po³aci dachowych - max 550 w dostosowa-
niu do istniej¹cej zabudowy, projektowanej funkcji i wy-
magañ technologicznych.

6. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa
kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 - §150 obo-
wi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym: formê i parametry zabudowy, okreœlone w ust. 1, 2,
3, 4, 5, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji oraz warun-
ków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 8
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY OBS£UGI

RUCHU DROGOWEGO

§ 109

1. Parametry zabudowy obs³ugi ruchu drogowego (stacje
paliw i napraw, stacje diagnostyczne, lakiernie, punkty
sprzeda¿y):
1) wysokoœæ obiektów - max 12 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -

max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste o nachyleniu g³ównych po³aci dachowych

- max 550, wg rozwi¹zañ systemowych (typowych) lub
z zastosowaniem elementów regionalnych, w dostosowa-
niu do projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

c) realizacjê szczególnych obiektów obs³ugi ruchu drogo-
wego wg §112.

6. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa
kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 - §150 obo-
wi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowania terenów,
w tym: formê i parametry zabudowy, okreœlone w ust. 1,
nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji oraz warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 9
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 110

1. Parametry obiektów infrastruktury technicznej (obiekty
techniczne):
1) wysokoœæ obiektów - max 12 m oraz max 2 kondygnacje

nadziemne, w tym poddasze u¿ytkowe,
2) wysokoœæ piwnic liczona do rzêdnej posadzki parteru -

max 1,2 m npt., ustalona jako œrednia rzêdnej przyleg³e-
go terenu,

3) zwarta lub lekko rozcz³onkowana bry³a,
4) dachy spadziste, symetryczne o nachyleniu g³ównych po-

³aci dachowych - max 550 z zastosowaniem rozwi¹zañ
systemowych (typowych) lub z zastosowaniem elemen-
tów regionalnych - w dostosowaniu do projektowanej
funkcji i wymagañ technologicznych,

5) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istnie-
j¹cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych pa-
rametrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytko-
wych.

c) realizacjê szczególnych obiektów infrastruktury tech-
nicznej wg §112.

2. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 -
§150 obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów, w tym: formê i parametry zabudowy, okre-
œlone w ust. 1, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji
oraz warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 10
ZASADY KSZTA£TOWANIA PRZESTRZENI O CHARAKTERZE

PUBLICZNYM ORAZ MA£EJ ARCHITEKTURY

§ 111

1. Obowi¹zuje spe³nienie warunków wynikaj¹cych z po-
trzeb kszta³towania przestrzeni o charakterze publicz-
nym, do której w szczególnoœci zalicza siê: tereny us³ug pu-
blicznych, tereny dróg publicznych, place, skwery, parki,
cmentarze, parkingi publiczne.

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1. obowi¹zuj¹ szczegól-
ne zasady i warunki kszta³towania ma³ej architektury.
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1) Zakazuje siê:
a) na terenach po³o¿onych w strefach ochrony krajobrazu

kulturowego (œcis³ej ochrony konserwatorskiej, czêœcio-
wej ochrony konserwatorskiej oraz ekspozycji krajo-
brazowej) umieszczania reklam, obiektów tymczaso-
wych oraz urz¹dzeñ infrastruktury technicznej, degra-
duj¹cych chronione obiekty i obszary, z wyj¹tkiem sy-
tuacji szczególnych - wg warunków Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków (w zale¿noœci od klasy zabyt-
ku lub rangi obszaru chronionego), zgodnie z obowi¹zu-
j¹cymi przepisami,

b) umieszczania w pasach drogowych reklam, urz¹dzeñ
i obiektów tymczasowych bez zgody w³aœciwego za-
rz¹dcy,

c) umieszczania w obrêbie tras widokowych i punktów
widokowych reklam, urz¹dzeñ oraz wszelkich obiektów
degraduj¹cych tereny otwarte,

d) lokalizacji urz¹dzeñ zwi¹zanych z ruchem turystycznym,
w tym z wyposa¿eniem tras turystycznych (pieszych,
rowerowych, hippicznych) - wie¿ widokowych, zadaszeñ,
schronisk itp. - w miejscach przes³aniaj¹cych powi¹za-
nia widokowe.

2) Nakazuje siê:
a) zachowanie wartoœci kulturowo-krajobrazowych oraz

umiejêtne powi¹zanie nowych elementów i obiektów z
istniej¹cymi - dla zachowania ³adu przestrzennego,

b) kszta³towanie w bezkonfliktowej formie i detalu archi-
tektonicznym urz¹dzeñ i obiektów ma³ej architektury

3) Dopuszcza siê:
a) umieszczanie reklam wewnêtrznych - o dyskretnej

formie i pastelowych barwach, oraz stosowanie szyl-
dów reklamowych i informacyjnych z materia³ów
trwa³ych - naturalnych i przetworzonych, m.in. ku-
tych, drewnianych, ceramicznych, kamiennych, har-
monizuj¹cych z wystrojem elewacji budynków i oto-
czeniem,

b) elementy ma³ej architektury takie jak: kioski, ³awki,
drobne ogrodzenia, oœwietlenie uliczne i parkowe, ko-
sze na odpadki, zadaszenia przystanków o charakte-
rze nawi¹zuj¹cym do ma³ych form i detalu regional-
nego,

c) zieleñ urz¹dzona parkowa o charakterze nawi¹zuj¹cym
do zieleni otoczenia (gatunki i system nasadzeñ winny
komponowaæ siê z zieleni¹ otoczenia) z preferencjami
dla zieleni o charakterze naturalnym w obrêbie parków
i skwerów oraz dla zieleni tradycyjnej w obrêbie ko-
œcio³ów i cmentarzy,

d) w³aœciw¹ kolorystykê obiektów i urz¹dzeñ - w dostoso-
waniu do otoczenia, w tym: ciemne barwy pokryæ da-
chowych i jasne barwy œcian.

3. Parametry obiektów ma³ej architektury (kioski, pawilony,
zadaszenia, przystanki):
1) wysokoœæ obiektów - max 5 m oraz 1 kondygnacja par-

terowa, bez podpiwniczenia oraz bez poddasza u¿ytko-
wego,

2) zwarta bry³a z zastosowaniem a¿urowych detali konstruk-
cyjnych i wystroju zewnêtrznego,

3) dachy spadziste, w nawi¹zaniu do architektury trady-
cyjnej.

4. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 -
§150 obowi¹zuj¹ szczególne warunki zagospodarowa-
nia terenów, w tym: formê i parametry zabudowy, okre-
œlone w ust. 3, nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji
oraz warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

ROZDZIA£ 11
ZASADY KSZTA£TOWANIA ZABUDOWY O SZCZEGÓLNEJ

FUNKCJI I ZNACZENIU PRZESTRZENNYM -

OBIEKTÓW O CHARAKTERZE DOMINANT I AKCENTÓW
ARCHITEKTONICZNYCH ORAZ OBIEKTÓW O TRADYCYJNIE

ODMIENNEJ SKALI I FORMIE ZABUDOWY

§ 112

1. Obowi¹zuje spe³nienie warunków wynikaj¹cych z po-
trzeb kszta³towania zabudowy o szczególnej funkcji i zna-
czeniu przestrzennym, do których zalicza siê:
1) obiekty sakralne (koœcio³y, kaplice, dzwonnice),
2) obiekty infrastruktury technicznej i obs³ugi ruchu drogo-

wego (stra¿nice, remizy, maszty telekomunikacyjne, plat-
formy obserwacyjne, wie¿e widokowe),

3) obiekty kultury (wystawowe, muzealne),
4) obiekty us³ugowo-sportowe (sale widowiskowo-sporto-

we, hale sportowe, lodowiska,
5) inne obiekty, nie wymienione w §102 - §111, w szczegól-

noœci nie wymienione w §104, o tradycyjnie odmiennej
skali i formie zabudowy.

2. Parametry obiektów o których mowa w ust. 1.:
1) wysokoœæ obiektów - w dostosowaniu do projektowanej

funkcji i wymagañ technologicznych,
2) zwarta lub rozcz³onkowana bry³a, z zastosowaniem deta-

li konstrukcyjnych i elementów wystroju zewnêtrznego,
dostosowanych do projektowanej funkcji i wymagañ tech-
nologicznych,

3) dachy wg rozwi¹zañ systemowych (typowych) lub z za-
stosowaniem elementów regionalnych - w dostosowa-
niu do projektowanej funkcji i wymagañ technologicznych,

4) dopuszcza siê:
a) utworzenie dodatkowej kondygnacji - w przypadku ada-

ptacji poddasza nieu¿ytkowego zabudowy istniej¹cej
na cele u¿ytkowe - bez zmiany kubatury budynku,

b) dostosowanie wysokoœci budynków do lokalnych uwa-
runkowañ - w przypadku rozbudowy obiektów istniej¹-
cych, koniecznoœci nawi¹zania do wystêpuj¹cych para-
metrów spadków dachu i wysokoœci obiektów oraz
szczególnych warunków technologicznych i u¿ytkowych.

3. Na terenach ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzic-
twa kulturowego i zabytków, o których mowa w §141 -
§150 formê i parametry zabudowy, okreœlone w ust. 2,
nale¿y dostosowaæ do miejsca lokalizacji oraz warun-
ków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

DZIA£ V
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY

SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ROZDZIA£ 1
USTALENIA OGÓLNE

§ 113

1. Utrzymuje siê istniej¹ce na obszarze Gminy Jod³ownik wy-
odrêbnione i nie wyodrêbnione rysunkiem planu - sieci oraz
urz¹dzenia infrastruktury technicznej.

2. Dopuszcza siê modernizacjê, przebudowê, rozbudowê oraz
budowê nowych sieci i urz¹dzeñ, lokalne zmiany przebiegu
istniej¹cych urz¹dzeñ liniowych infrastruktury technicznej,
wynikaj¹ce z uzasadnionych rozwi¹zañ projektowych oraz
budowê i rozbudowê lokalnych systemów uzbrojenia tere-
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nów, w tym sieci: wodoci¹gowej, kanalizacyjnej, gazowej,
cieplnej, elektroenergetycznej i stacji transformatorowych
oraz sieci telekomunikacyjnej, z wyj¹tkiem realizacji nowych:
stacji bazowych telefonii komórkowej, urz¹dzeñ obs³uguj¹-
cych bezprzewodow¹ sieæ telefonii stacjonarnej, stacji tele-
wizyjnych oraz elektrowni wiatrowych i wodnych.

3. Dopuszcza siê realizacjê infrastruktury technicznej wzd³u¿
ci¹gów pieszych i drogowych - w zakresie zgodnym z przepi-
sami odrêbnymi o drogach publicznych, wg warunków w³a-
œciwego zarz¹dcy oraz na terenach rolnych; w uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza siê przejœcie sieciami infrastruk-
tury technicznej przez tereny zainwestowane i nie zainwe-
stowane - przeznaczone do zabudowy.

4. Zasady i warunki uzbrojenia terenów:
1) zaopatrzenie w wodê - z istniej¹cej sieci komunalnej lub

realizacja indywidualnych ujêæ wody wg warunków w³a-
œciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

2) zaopatrzenie w energiê elektryczn¹ - z istniej¹cej sieci
rozdzielczej wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie
z przepisami odrêbnymi;

3) zaopatrzenie w gaz dla celów bytowych i grzewczych
- z istniej¹cej sieci rozdzielczej wg warunków w³aœciwego
zarz¹dcy, zgodnie z przepisami odrêbnymi;

4) zaopatrzenie w ciep³o - system ciep³owniczy indywidu-
alny lub zbiorczy, z preferencjami dla paliw ekologicznych
(energii elektrycznej, oleju opa³owego, gazu ziemnego
oraz innych, niekonwencjonalnych Ÿróde³ energii) wg wa-
runków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie z przepisami od-
rêbnymi;

5) gospodarka œciekowa - utylizacja i odprowadzenie œcie-
ków do w³asnego, szczelnego, okresowo opró¿nianego
zbiornika, a po realizacji zbiorczej kanalizacji sanitarnej -
do sieci kanalizacji komunalnej lub do w³asnej przydomo-
wej oczyszczalni œcieków, alternatywnie do oczyszczalni
grupowej - wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy, zgodnie
z przepisami odrêbnymi oraz obowi¹zuje zakaz odprowa-
dzania nie oczyszczonych œcieków do wód i gleby;

6) gospodarka odpadami - obowi¹zuje segregacja i gro-
madzenie sta³ych odpadów komunalnych we w³aœciwych
pojemnikach oraz wywóz ich na ustalone wysypisko -
wg warunków okreœlonych przez w³aœciwego zarz¹dcê,
zgodnie z przepisami odrêbnymi oraz zakaz lokalizacji dzi-
kich wysypisk œmieci i spalania odpadów na dzia³kach sie-
dliskowych.

ROZDZIA£ 2
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAOPATRZENIA

W WODÊ

§ 114

1. Zaopatrzenie w wodê odbywaæ siê bêdzie z zasobów
wód powierzchniowych i podziemnych poprzez:
1) wodoci¹gi komunalne,
2) studnie kopane i g³êbinowe.

2. Planuje siê zaopatrzenie w wodê z poszczególnych ujêæ
- istniej¹cych i projektowanych:
1) system wodoci¹gowy - obrêb A (pó³nocno-wschodnia

czêœæ Gminy Jod³ownik, miejscowoœci: Krasne - Lasoci-
ce, Góra Œwiêtego Jana, Mstów- czêœæ, S³upia, Sadek,
Szyk) z ujêciami i stacj¹ uzdatniania wody w miejscowo-
œci S³upia, w tym:
a) ujêcie wody studzienne istniej¹ce "S³upia - Dalnia"

(studnie wiercone O1, O2, O3) - pozwolenie wodno-
prawne z dnia 07. 12. 2007 r. znak: OŒ.6223-22/07,

wa¿ne do dnia 30.11. 2027 r. strefa ochrony bezpoœred-
niej 10 m x10 m dla ka¿dej studni, projektowany zbior-
nik wyrównawczy,

b) ujêcie wody studzienne istniej¹ce "Mstów - Mokra"
(studnie kopane) - brak pozwolenia wodnoprawnego,
proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m);

2) system wodoci¹gowy - obrêb B (zachodnia czêœæ Gmi-
ny Jod³ownik, miejscowoœci: Pogorzany, Szczyrzyc, Jano-
wice), w tym:
a) ujêcie wody brzegowe istniej¹ce "Pogorzany-Wie-

niec" Nr 1, na potoku Katowskim, na terenie lasu wznie-
sienia Ciecieñ w miejscowoœci Pogorzany - pozwolenie
wodnoprawne z dnia 02. 08. 2006 r. znak: OŒ-6223
wa¿ne do dnia 30.07. 2026 r.
- posiada naturaln¹ strefê ochrony, projektowana stre-

fa ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m;
b) ujêcie wody brzegowe projektowane "Pogorzany-

Wieniec" Nr 2, na potoku bez nazwy, na terenie lasu
wzniesienia Ciecieñ w miejscowoœci Pogorzany - po-
zwolenie wodnoprawne z dnia 02. 08. 2006 r. znak. OŒ-
6223 wa¿ne do dnia 30. 07. 2026 r. - posiada naturaln¹
strefê ochrony, projektowana strefa ochrony bezpo-
œredniej - 10 m x 10 m;

c) ujêcie wody brzegowe projektowane "Pogorzany-
• ród³a Nr 3, ko³o drogi Wiœniowskiej", na potoku le-
œnym w miejscowoœci Pogorzany, brak pozwolenia wod-
noprawnego - posiada naturaln¹ strefê ochrony, pro-
jektowana strefa ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m;

d) ujêcie brzegowe istniej¹ce "Pogorzany - Wierzki,
na potoku leœnym - "Kwitowskim" w miejscowoœci Po-
gorzany, ze zbiornikiem wody i stacj¹ uzdatniania wody
- pozwolenie wodnoprawne z dnia 19.05.1992 r. znak:
OŒ.IV.- 6210/28/92, wa¿ne do dnia 30.05. 2035 r. - stre-
fa ochrony bezpoœredniej ujêcia 5,5 m x 3,4m;

e) ujêcie brzegowe istniej¹ce "Janowice - Szczyrzyc",
na potoku leœnym - "Jaworskim" w miejscowoœci Jano-
wice - brak pozwolenia wodnoprawnego, - posiada na-
turaln¹ strefê ochrony, projektowana strefa ochrony
bezpoœredniej - 10 m x 10 m;

f) ujêcia studzienne "Janowice" (studnie wiercone: O1,
O2 ze zbiornikiem wody - pozwolenie wodnoprawne
z dnia 30. 09.1993 r. znak: OŒ.IV. - 6210/48/93, wa¿ne
do dnia 31.12. 2040 r. - strefa ochrony bezpoœredniej
8 m x 8 m dla ka¿dej studni;

g) ujêcie studzienne "Janowice" (studnia wiercona O-
3) - pozwolenie wodnoprawne z dnia 11. 07. 2005. r.
znak: OŒ-6223/4/2005, wa¿ne do dnia 31.12. 2030 r. -
strefa ochrony bezpoœredniej 3 m x 3 m;

3) system wodoci¹gowy - obrêb C (po³udniowa i central-
na czêœæ Gminy Jod³ownik, miejscowoœci: Wilkowisko, Jo-
d³ownik, Mstów - czêœæ, w tym:
a) ujêcie brzegowe infiltracyjne "Jod³ownik" - na po-

toku bez nazwy, brak pozwolenia wodnoprawnego - proj.
strefa ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m,

b) ujêcie studzienne "Jod³ownik - Markuszowa"
(studnia wiercona O1) - pozwolenie wodnoprawne
z dnia 08. 05.2006 r., znak: OŒ.6223 - 6/06, wa¿ne do
dnia 30. 04. 2026 r. - strefa ochrony bezpoœredniej -
10 m x 10 m,

c) ujêcie studzienne "Jod³ownik" (studnia kopana S1) -
pozwolenie wodnoprawne z dnia 08. 05. 2006 r. znak:
OŒ.6223 - 30/07/08, wa¿ne do dnia 30. 04. 2006 r., -
strefa ochrony bezpoœredniej - 16 m x 16 m,

d) ujêcie studzienne "Jod³ownik" (studnia kopana S2) -
pozwolenie wodnoprawne z dnia 08. 05. 2006 r. znak:
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OŒ.6223 - 30/07/08, wa¿ne do dnia 30.04. 2006 r., - stre-
fa ochrony bezpoœredniej - 20 m x 16 m,

e) ujêcie studzienne "Jod³ownik" (studnia kopana S3) -
pozwolenie wodnoprawne z dnia 08. 05. 2006 r. znak:
OŒ.6223 - 30/07/08, wa¿ne do dnia 30.04. 2006 r., - stre-
fa ochrony bezpoœredniej - 3 m x 3 m,

f) ujêcie studzienne "Jod³ownik" (studnia kopana S4) -
pozwolenie wodnoprawne z dnia 08. 05. 2006 r. znak:
OŒ.6223 - 30/07/08, wa¿ne do dnia 30.04. 2006 r., - stre-
fa ochrony bezpoœredniej - 4 m x 4 m,

g) ujêcie studzienne "Jod³ownik" (studnia kopana Sk-
1) - pozwolenie wodnoprawne z dnia 15. 01. 2008 r.
znak: OŒ.6223 - 30/07/08, wa¿ne do dnia 31.12. 2027 r.
- strefa ochrony bezpoœredniej - 4 m x 4 m,

h) ujêcia studzienne "Jod³ownik" (studnie wiercone S2,
S6, S7, S8) przy drodze na Wilkowisko - decyzja zaso-
bowa GT.VII.7034/6/76 z dnia 30.07.1976 r. - proj. strefa
ochrony bezpoœredniej - 16 m x 16 m dla ka¿dej studni;

4) system wodoci¹gowy - obrêb D (wschodnia i centralna
czêœæ Gminy Jod³ownik - miejscowoœci: Kostrza, Sadek,
Szyk, Mstów-czêœæ), w tym ujêcia brzegowe wody "Ko-
strza" (Nr 1 i Nr 2), na potoku Ryjskim w Kostrzy:
a) ujêcie Nr 1 - pozwolenie wodnoprawne z dnia

07.07.1992. r. znak: OŒ.IV-6210/49/92, wa¿ne do 31.07.
2030 r., - posiada naturaln¹ strefê ochrony proj. strefa
ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m,

b) ujêcie Nr 2 - brak pozwolenia wodnoprawnego - posia-
da naturaln¹ strefê ochrony, proj. strefa ochrony bez-
poœredniej - 10 m x 10 m,

c) ujêcia studzienne O2 i O3 na terenie Lasów Pañstwo-
wych - pozwolenie wodnoprawne z dnia 16.11.2008 r.
znak: OŒ.6223-14/08 - ujêcie Nr O2 - posiada naturaln¹
strefê ochrony - proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 5
m x 5 m, - ujêcie Nr O3 - posiada naturaln¹ strefê ochro-
ny - proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 5 m x 5 m;

5) System wodoci¹gowy - obrêb E (po³udniowa czêœæ Gmi-
ny Jod³ownik - czêœæ miejscowoœci Wilkowisko), w tym:
- ujêcie studzienne "Wilkowisko - Zagórze" (studnia wier-

cona O1) - pozwolenie wodnoprawne z dnia 09.04. 2008.
r. znak: OŒ. 6223-21/07/08, wa¿ne do dnia 31.03. 2028 r.,

- strefa ochrony bezpoœredniej studni - 10 m x 10 m.
3. Przy istniej¹cych i projektowanych ujêciach wody nale¿y

wyznaczyæ i utrzymywaæ strefy ochronne oraz uzyskaæ po-
zwolenia wodnoprawne - zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. •ród³a o potencjalnych mo¿liwoœciach wykorzystania lub
tereny w obrêbie rzek i potoków o przydatnoœci dla realiza-
cji ujêæ wód (infiltracyjnych i innych) winny byæ chronione
przed zabudow¹ wg ustaleñ niniejszego planu, w celu ew.
wykorzystania w okresie perspektywicznym, z uwzglêdnie-
niem rezerwy terenu dla wyznaczenia w³aœciwych stref
ochronnych.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów w strefach
ochronnych (ochrony bezpoœredniej) ujêæ wody oraz na ob-
szarach ochrony innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ - wg ry-
sunku planu, Dzia³u VII oraz przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ 3
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

ODPROWADZANIA I OCZYSZCZANIA ŒCIEKÓW

§ 115

1. Realizacja kanalizacji œciekowej odbywaæ siê bêdzie poprzez:
1) zbiorcze, lokalne systemy kanalizacji z oczyszczalniami

œcieków dla poszczególnych rejonów Gminy,

2) indywidualne systemy kanalizacji z oczyszczalniami œcie-
ków dla poszczególnych siedlisk lub grup zabudowy.

2. Dla pojedynczych siedlisk lub grup zabudowy oddalonych
od sieci magistralnych, przewiduje siê indywidualne lub gru-
powe oczyszczalnie œcieków.

3. Ustala siê, ¿e zlewnie œcieków sanitarnych powstan¹ przy
oczyszczalniach komunalnych.

4. Dla projektowanych zbiorczych oczyszczalni œcieków ustala
siê wstêpnie zasiêg uci¹¿liwoœci tych urz¹dzeñ - 50 m od te-
renów oczyszczalni; rzeczywiste strefy sanitarne (uci¹¿liwo-
œci) ustalone zostan¹ na etapie rozwi¹zañ technologicznych.

7. Planuje siê realizacjê dwóch systemów kanalizacyjnych z po-
dzia³em na:
1) system kanalizacyjny - zlewnia A rzeki Stradomki (za-

chodnia czêœæ Gminy Jod³ownik) - z planowan¹ oczysz-
czalni¹ œcieków we wsi Szczyrzyc, na terenie J 21 K oraz
zakresem obs³ugi: Szczyrzyc, Pogorzany, Janowice, Góra
Œwiêtego Jana;

2) system kanalizacyjny - zlewnia B potoku Owsianka (do-
p³ywu rzeki Tarnawki) z planowan¹ oczyszczalni¹ œcieków
we wsi S³upia na terenie I8 K oraz zakresem obs³ugi:
a) centralna czêœæ Gminy Jod³ownik - miejscowoœci: Kra-

sne - Lasocice, S³upia, Góra Œwiêtego Jana, Mstów,
b) wschodnia czêœæ Gminy Jod³ownik - miejscowoœci: Sa-

dek, Szyk, Kostrza,
c) po³udniowo-wschodnia czêœæ Gminy Jod³ownik - miej-

scowoœci: Wilkowisko, Jod³ownik.
7. W niniejszym planie utrzymuje siê:

1) istniej¹c¹ oczyszczalniê œcieków w Jod³owniku na tere-
nie A17 K, przewidzian¹ do likwidacji - po realizacji syste-
mu kanalizacyjnego w zlewni B, o którym mowa w ust. 5.
pkt 2) ze stref¹ ochronn¹ 50 m od terenu oczyszczalni,

2) rezerwy terenów dla realizacji infrastruktury technicznej
- w miejscowoœci Krasne - Lasocice - teren E11 K,
- w miejscowoœci Wilkowisko - teren L8 K,
w obrêbie których planowano dotychczas realizacjê lo-
kalnych komunalnych oczyszczalni œcieków.

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów w strefach
ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci i urz¹dzeñ oraz oczysz-
czalni œcieków sanitarnych - wg rysunku planu, Rozdzia³u VII
oraz przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ 4
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAOPATRZENIA

W GAZ

§ 116

1. Zasilanie w gaz odbywaæ siê bêdzie w oparciu o:
1) stacjê redukcyjno-pomiarow¹ I stopnia o obecnej prze-

pustowoœci nominalnej 3000 Nm3/h, zlokalizowanej w miej-
scowoœci Rupniów na obszarze Gminy Limanowa, któr¹
nale¿y dostosowywaæ do bie¿¹cych potrzeb,

2) sieæ gazow¹ œredniego ciœnienia i rozdzielcz¹ o œrednicy
32 mm - 150 mm.

2. Przewidywany wzrost zapotrzebowania na gaz do 2020 roku
wynosi:
1) I etap - wzrost 50% (wg obecnego œredniego zapotrzebo-

wania Gminy),
2) II etap - wzrost 80% - 100% ( z uwzglêdnieniem ch³onno-

œci wytypowanych terenów pod zabudowê).
3. W niniejszym planie utrzymuje siê dotychczasow¹ rezerwê

terenu dla lokalizacji nowej stacji redukcyjno-pomiarowej
(we wsi Krasne - Lasocice), z mo¿liwoœci¹ zasilania od stro-
ny pó³nocno-wschodniej.
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4. Szczególne warunki zagospodarowania terenów w strefach
ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci i urz¹dzeñ telekomuni-
kacji - wg przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ 5
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZAOPATRZENIA

W ENERGIÊ CIEPLN¥

§ 117

1. Zaopatrzenie w energiê ciepln¹ odbywaæ siê bêdzie po-
przez:
1) system indywidualny (podstawowy) - poprzez ekologicz-

ne Ÿród³a zasilania (dla pojedynczych obiektów),
2) system zbiorczy (uzupe³niaj¹cy) - poprzez kot³ownie ko-

munalne z ekologicznymi Ÿród³ami zasilania (dla perspek-
tywicznych zespo³owych realizacji: osiedli mieszkanio-
wych, oœrodków us³ugowo-produkcyjnych, rekreacyjnych
i innych).

2. Utrzymuje siê obecny system ogrzewania, oparty o lokalne
kot³ownie oraz indywidualne urz¹dzenia grzewcze.

3. W nowych urz¹dzeniach grzewczych nale¿y stosowaæ roz-
wi¹zania, zapewniaj¹ce nisk¹ emisjê zanieczyszczeñ.

4. Obowi¹zuje sukcesywna eliminacja wêglowo-koksowych
systemów grzewczych.

5. W celu zapewnienia ochrony powietrza atmosferycznego,
pokrycie potrzeb cieplnych nale¿y zagwarantowaæ w opar-
ciu o paliwa "czyste ekologicznie" (gaz, lekki olej opa³owy,
energia elektryczna) oraz niekonwencjonalne Ÿród³a ener-
gii cieplnej (s³oneczne, wiatrowe i inne).

6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów w otocze-
niu urz¹dzeñ ciep³owniczych - wg przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ 6
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

ELEKTROENERGETYKI

§ 118

1. Zaopatrzenie w energiê elektroenergetyczn¹ odbywaæ siê
bêdzie poprzez:
1) istniej¹cy system zasilania dla którego Ÿród³ami energii

elektrycznej jest rozdzielnia sieciowa "RS -Tymbark",
2) g³ówny punkt zasilania "GPZ - £ososina".

2. Utrzymuje siê aktualny przebieg tras elektroenergetycznych:
1) liniê napowietrzn¹ wysokiego napiêcia 110 kV relacji £oso-

sina - Myœlenice,
2) linie napowietrzne œredniego napiêcia 15kV,
3) stacje transformatorowe 15/0,4kV,
4) linie napowietrzne niskiego napiêcia 380/220V,
5) linie kablowe niskiego napiêcia 380/220V.
oraz aktualny uk³ad sieci rozdzielczej œredniego napiêcia,
pracuj¹cy w oparciu o podstawowe Ÿród³a zasilania po³o¿o-
ne poza obszarem Gminy.

3. Ustala siê zasadê rozbudowy systemu elektroenergetyki
poprzez modernizacjê, rozbudowê, wzglêdnie budowê no-
wych sieci i urz¹dzeñ.

4. W uk³adzie docelowym przewiduje siê budowê na obszarze
Gminy dodatkowych stacji transformatorowych; uk³ad sieci
rozdzielczych nie ulegnie zasadniczym zmianom, w³¹czony
zostanie jedynie do nowych stacji 110 kV.

5. Globalny nacisk w programie rozwoju elektroenergetyki
po³o¿ony bêdzie na poprawê jakoœci obs³ugi odbiorców po-
przez sukcesywn¹ modernizacjê uk³adu zasilania sieci roz-
dzielczych œredniego napiêcia, budowê nowych stacji trans-

formatorowych oraz remont linii niskiego napiêcia - w do-
stosowaniu do rozwoju osadnictwa, w tym:
1) zapewnienie przewidzianych parametrów jakoœciowych

dostarczanej energii elektrycznej,
2) zwiêkszenie niezawodnoœci dostaw energii,
3) zapewnienie nieograniczonoœci dostawy energii elek-

trycznej.
6. Szczególne warunki zagospodarowania terenów w strefach

ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci i urz¹dzeñ elektroener-
getycznych - wg rysunku planu, Rozdzia³u VII oraz przepisów
odrêbnych.

ROZDZIA£ 7
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU

TELEKOMUNIKACJI

§ 119

1. Zaopatrzenie w systemy telekomunikacji odbywaæ siê bê-
dzie poprzez:
podstawowy, zbiorczy system zaopatrzenia obszaru Gminy
sieci magistralne, rozdzielcze oraz przy³¹cza.

2. Ustala siê system rozbudowy us³ug telekomunikacyjnych
poprzez modernizacjê, rozbudowê, wzglêdnie budowê no-
wych central i sieci abonenckich oraz sieci ogólnodostêp-
nych automatów telefonicznych.

3. Ustala siê, ze nowe trasy sieci telekomunikacyjnych prowa-
dzone bêd¹ poza terenami dróg w liniach  rozgraniczaj¹-
cych, z wyj¹tkiem szczególnie uzasadnionych przypadków -
zgodnie z przepisami odrêbnymi.

4. Ustala siê nastêpuj¹ce zasady lokalizacji urz¹dzeñ teleko-
munikacyjnych:
a) urz¹dzenia telekomunikacji przewodowej nale¿y lokalizo-

waæ w ramach dopuszczalnego przeznaczenia terenów
w obiektach kubaturowych lub budynkach wolnostoj¹cych
o zminimalizowanych gabarytach i wystroju, dostosowa-
nym do istniej¹cej lub projektowanej zabudowy;
w przypadku koniecznoœci budowy kontenerowych obiek-
tów telekomunikacji przewodowej, nale¿y stosowaæ zieleñ
parawanow¹ w ich otoczeniu, zachowuj¹c w³aœciw¹ odle-
g³oœæ od urz¹dzeñ - lokalizowanie urz¹dzeñ stosownie do
warunków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ tech-
nicznych, nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu;

b) urz¹dzenia telekomunikacji bezprzewodowej - wolnostoj¹-
ce lub instalowane z wykorzystaniem istniej¹cych obiektów
budowlanych - z wy³¹czeniem lokalizacji nowych stacji ba-
zowych telefonii komórkowej, urz¹dzeñ obs³uguj¹cych bez-
przewodow¹ sieæ telefonii stacjonarnej i stacji telewizyjnych,
nale¿y lokalizowaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi, pod wa-
runkiem braku koniecznoœci uzyskania dla tych urz¹dzeñ
decyzji ustalaj¹cej œrodowiskowe uwarunkowania zgody na
inwestycjê - lokalizowanie urz¹dzeñ stosownie do warun-
ków wynikaj¹cych ze szczegó³owych rozwi¹zañ technicz-
nych, nie koliduj¹cych z innymi ustaleniami planu.

5. Szczególne warunki zagospodarowania terenów w strefach
ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci i urz¹dzeñ telekomuni-
kacji - wg przepisów odrêbnych.

ROZDZIA£ 8
ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI

ODPADAMI

§ 120

1. Utrzymuje siê istniej¹cy na obszarze Gminy zorganizowany,
zbiorczy system gospodarki odpadami.
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2. Ustala siê koniecznoœæ kompleksowego uporz¹dkowania
gospodarki odpadami komunalnymi oraz obowi¹zek likwi-
dacji nielegalnych wysypisk œmieci.

3. Gospodarkê odpadami komunalnymi nale¿y prowadziæ na
zasadzie zbiórki, segregacji oraz wywozu na zbiorcze sk³a-
dowiska odpadów - poza obszar Gminy.

4. Segregacja i gromadzenie odpadów powinna siê odbywaæ
w wydzielonych do tego miejscach i okresowo opró¿nianych
pojemnikach, usytuowanych na ka¿dej posesji oraz poprzez
zorganizowany wywóz na ustalone miejsca sk³adowania lub
utylizacji.

5. Gospodarkê odpadami nale¿y prowadziæ z uwzglêdnieniem
segregacji odpadów u Ÿróde³ ich powstawania, z jednocze-
snym wyodrêbnieniem odpadów niebezpiecznych, zgodnie
z ustaleniami samorz¹dowych aktów dotycz¹cych gospo-
darki odpadami oraz z przepisami odrêbnymi.

6. Szczególne warunki zagospodarowania miejsc zbiórki od-
padów - wg przepisów odrêbnych.

DZIA£ VI
ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY

SYSTEMÓW KOMUNIKACJI

ROZDZIA£ 1
KOMUNIKACJA DROGOWA - WARUNKI POWI¥ZAÑ
Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM, ZASADY REALIZACJI

PARKINGÓW I MIEJSC POSTOJOWYCH

§ 121

1. Utrzymuje siê istniej¹cy uk³ad komunikacyjny, który sta-
nowi¹:
1) drogi powiatowe DP klasy Z (zbiorcze):

a) Nr 1622K (25208) - (Raciechowice) - granica Gminy -
Pogorzany - Szczyrzyc - granica Gminy - (Dobra),

b) Nr 1623K (25209) - Szczyrzyc - GóraŒwietego Jana -
granica Gminy,

c) Nr 1621K (25210) - Jod³ownik - Janowice - Szczyrzyc,
d) Nr 1620K (25211) - Wilkowisko - granica Gminy -

(Skrzydlna),
e) Nr 1632K (25212) - (Grabie) - granica Gminy - Lasoci-

ce - Mstów - Jod³ownik - Wilkowisko - granica Gminy -
(Tymbark),

f) Nr 1618K (25214) - (Limanowa) - granica Gminy - Szyk
- Mstów,

g) Nr 1619K (25215) - (Stare Rybie) - granica Gminy - odci-
nek na terenie wsi Szyk - granica Gminy - (Rupniów),

2) drogi gminne DG klasy L (lokalne),
3) drogi gminne DG klasy D (dojazdowe),
4) drogi KDW - wewnêtrzne oraz s³u¿ebnoœci przejazdu.

2. Dopuszcza siê adaptacjê i modernizacjê istniej¹cych tras
wraz z niezbêdnymi ich uzupe³nieniami, wynikaj¹cymi z ob-
s³ugi ruchu tranzytowego i powi¹zañ lokalnych oraz wy-
znacza siê nowe lokalne po³¹czenia komunikacyjne -
wg ustaleñ planu.

3. Dla terenów dróg ustala siê obowi¹zek zachowania wy-
maganych parametrów przestrzennych oraz ich dostêpno-
œci zgodnie z przepisami odrêbnymi,

4. Podzia³y geodezyjne na terenach przyleg³ych do dróg win-
ny uwzglêdniaæ warunki zarz¹dcy drogi - w szczególnoœci
w zakresie obs³ugi komunikacyjnej terenu.

5. Warunkiem pod³¹czenia nowych terenów osadniczych do
dróg publicznych jest realizacja dróg dojazdowych oraz za-
pewnienie p³ynnoœci ruchu po w³¹czeniu dodatkowego stru-
mienia ruchu z projektowanych obiektów.

6. Wewnêtrzn¹ obs³ugê komunikacyjn¹ zapewniaj¹c¹ do-
jazd i dostêp nieruchomoœci do dróg publicznych, nale¿y
zapewniæ przez wewnêtrzne drogi dojazdowe oraz s³u-
¿ebnoœci przejazdu, których przebieg okreœlono na rysun-
ku planu - drogi te nie stanowi¹ dróg publicznych i nie
wymagaj¹ - zgodnie z przepisami odrêbnymi - przejêcia
przez Gminê. Drogi wewnêtrzne oraz s³u¿ebnoœci prze-
jazdu nie uwidocznione na rysunku planu mog¹ byæ wy-
dzielane na etapie podzia³u geodezyjnego tych¿e tere-
nów na dzia³ki budowlane.

7. Skrzy¿owania dróg wewnêtrznych i s³u¿ebnoœci przejaz-
du z drogami publicznymi winny spe³niaæ zasady ustalo-
ne w przepisach odrêbnych, w szczególnoœci w zakresie
zapewnienia bezpieczeñstwa i odpowiedniej organizacji
ruchu.

8. Obowi¹zuje zapewnienie dojazdów po¿arowych do wszyst-
kich jednostek i zespo³ów osadniczych,

9. Obowi¹zuj¹ linie zabudowy wg ustaleñ planu oraz przepi-
sów odrêbnych - w przypadkach szczególnych nale¿y po-
stêpowaæ zgodnie z przepisami odrêbnymi o drogach pu-
blicznych.

10. Pasy pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi poszczególne
tereny, a liniami zabudowy powinny byæ zagospodarowa-
ne zieleni¹, z dopuszczeniem lokalizacji wjazdów oraz dojœæ
pieszych na tereny nieruchomoœci i realizacji urz¹dzeñ in-
frastruktury technicznej oraz innych urz¹dzeñ budowlanych,
o których mowa w przepisach odrêbnych.

11. W pasach, pomiêdzy liniami rozgraniczaj¹cymi dróg, a li-
niami zabudowy, utrzymuje siê istniej¹ce obiekty i urz¹-
dzenia budowlane, z dopuszczeniem remontów, przebu-
dowy, wymiany substancji tych obiektów i urz¹dzeñ -
wg warunków w³aœciwego zarz¹dcy drogi oraz przy spe³-
nieniu przepisów odrêbnych.

12. Zasady realizacji parkingów i miejsc postojowych:
1) w obrêbie dzia³ek zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i rekreacyjnych - min 1 sta³e miejsce postojo-
we lub gara¿,

2) w obrêbie dzia³ek zabudowy zagrodowej - min 1 sta³e
miejsce postojowe lub gara¿ oraz 1 miejsce dla ma-
szyn rolniczych,

3) w obrêbie dzia³ek zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej oraz mieszkaniowo-us³ugowej - min 1 sta-
³e miejsce postojowe lub gara¿, oraz miejsca dla
klientów w iloœci do indywidualnego okreœlenia
(w zale¿noœci od wielkoœci dzia³ki i prowadzonej dzia-
³alnoœci),

4) w obrêbie dzia³ek us³ugowych - min 3 miejsca parkin-
gowe/100 m2 pow. u¿ytkowej, - w obrêbie dzia³ek biu-
rowo-administracyjnych - min 3 miejsca parkingowe/
100m2 pow. u¿ytkowej,

5) w obrêbie dzia³ek zw. z gastronomi¹ 1 miejsce parkin-
gowe/5 miejsc konsumpcyjnych,

6) dla zespo³ów zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej oraz zabudowy mieszkaniowo-us³ugowej dopusz-
cza siê lokalizacjê ma³ych parkingów 5 - 10 stanowisk,

7) dla terenów rekreacyjnych (w tym: sportowych) - iloœæ
miejsc postojowych w zale¿noœci od potrzeb,

8) dla obiektów sakralnych - min 10 miejsc parkingowych/
100 m2 pow. u¿ytkowej,

9) dla obiektów oœwiaty - 2 miejsca parkingowe/1 po-
mieszczenie do nauki,

10) dla obiektów produkcji i rzemios³a - 2 miejsca parkin-
gowe/10 osób zatrudnionych,

11) przy cmentarzach - 2 miejsca parkingowe/1000 m2 po-
wierzchni cmentarza.
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ROZDZIA£ 2
KOMUNIKACJA KOLEJOWA - WARUNKI POWI¥ZAÑ

Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM

§ 122

1. Przez teren Gminy, w perspektywie, mo¿e byæ poprowadzo-
na trasa kolejowa: Pod³ê¿e - Tymbark - Muszyna/Plavec z jej
odga³êzieniem Szczyrzyc - Mszana Dolna - Chabówka - Za-
kopane.

2. W obecnym planie nie wyznacza siê terenów dla realizacji
tej inwestycji ze wzglêdu na to, i¿ przebieg trasy jest rozwa-
¿any wariantowo i mo¿e byæ ujêty w przysz³ych planach
Gminy Jod³ownik po wprowadzeniu do rejestru zadañ rz¹-
dowych oraz w wyniku akceptacji w³adz gminnych i spo³ecz-
noœci lokalnej, co zadecyduje o koniecznoœci zmiany niniej-
szego planu w niezbêdnym zakresie.

ROZDZIA£ 3
KOMUNIKACJA ROWEROWA - WARUNKI POWI¥ZAÑ

Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM

§ 123

1. Przez obszar Gminy - w perspektywie - mog¹ zostaæ popro-
wadzone trasy rowerowe, powi¹zane z obszarami grani-
cz¹cymi z Gmin¹ Jod³ownik.

2. Dopuszcza siê realizacjê tras rowerowych, z uwzglêdnie-
niem zabytkowych obiektów i obszarów oraz tras i miejsc
o szczególnych walorach krajobrazowych, z wykorzystaniem
dróg publicznych oraz wewnêtrznych, lokalnych œcie¿ek i trak-
tów pieszych.

ROZDZIA£ 4
KOMUNIKACJA PIESZA - WARUNKI POWI¥ZAÑ

Z UK£ADEM ZEWNÊTRZNYM

§ 124

1. Przez obszar Gminy Jod³ownik przebiegaj¹ trasy turystyki
wêdrownej (szlaki turystyczne), powi¹zane z obszarami gra-
nicz¹cymi z Gmin¹ Jod³ownik.

2. Dopuszcza siê poszerzanie sieci tych tras, z uwzglêdnieniem
zabytkowych obiektów i obszarów oraz miejsc o szczegól-
nych walorach krajobrazowych, z wykorzystaniem dróg pu-
blicznych oraz wewnêtrznych, lokalnych œcie¿ek i traktów
pieszych.

DZIA£ VII
ZASADY OCHRONY ŒRODOWISKA, PRZYRODY

I KRAJOBRAZU ORAZ DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW
USYTUOWANYCH W STREFACH NR 1-10

ROZDZIA£ 1
STREFA NR 1 - OCHRONY KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ

KRAJOBRAZU NATURALNEGO

§ 125

1. Obowi¹zuje ochrona wartoœciowych cech i elementów
krajobrazu naturalnego - w znaczeniu objêtym Ustaw¹ Pra-
wo ochrony œrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U.
Nr 62, poz.627 z póŸn. zm.).

2. W planie wyznacza siê strefê ochrony kompozycji prze-
strzennej krajobrazu naturalnego, w tym:
1) tereny ochrony powi¹zañ widokowych - wg §126,
2) dominanty krajobrazu naturalnego - wg §127.

§ 126

1. Wyznacza siê tereny 1a oraz granice 1a-PWN - terenów
ochrony powi¹zañ widokowych, w tym:
"Szyk", "Kostrza" , "Góra Œwiêtego Jana" oraz "S³upia".

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

a) tworzenia nowych siedlisk zabudowy zagrodowej oraz
upraw pod os³onami,

b) wprowadzania upraw rolnych i leœnych w sposób prze-
s³aniaj¹cy powi¹zania widokowe.

2) Nakazuje siê:
a) oznaczenie punktów i tras widokowych,
b) zachowanie cech ekspozycji krajobrazu i powi¹zañ wi-

dokowych.
3) Dopuszcza siê:

a) dotychczasowy - rolniczy sposób zagospodarowania
terenów,

b) rozbudowê istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
ochrony powi¹zañ widokowych - Dzia³ II.

§ 127

1. Wyznacza siê tereny 1b oraz DN Nr - dominanty krajo-
brazu naturalnego (charakterystyczne wzniesienia w kra-
jobrazie Gminy), w tym: "Kostrza" oraz "Ciecieñ".

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

a) dewastacji œrodowiska leœnego - przyrody i krajobrazu,
b) nielegalnego pozyskiwania zasobów œrodowiska oraz

sk³adowania wszelkich odpadów.
2) Nakazuje siê:

a) ochronê przyrody - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepi-
sami, w szczególnoœci:
zachowanie równowagi przyrodniczej, leœnych zasobów
genetycznych, stabilnoœci ekosystemów i utrzymania
procesów ekologicznych, ró¿norodnoœci gatunkowej,
dziedzictwa geologicznego, ci¹g³oœci istnienia gatun-
ków i ekosystemów, w³aœciwego stanu zasobów
i sk³adników przyrody,

b) ochronê terenów nara¿onych na zanieczyszczenie,
uszkodzenie lub degradacjê,

c) oznaczenie tras turystycznych,
d) prowadzenie gospodarki leœnej z uwzglêdnieniem ist-

niej¹cych i projektowanych form ochrony przyrody -
wg przepisów odrêbnych o lasach pañstwowych i pry-
watnych oraz rezerwatach leœnych.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, nie
stwarzaj¹cy zagro¿eñ dla przyrody i krajobrazu.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
dominant krajobrazu naturalnego - Dzia³ II.
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ROZDZIA£ 2
STREFA NR 2 - OCHRONY PRZYRODY

§ 128

1. Obowi¹zuje ochrona przyrody oraz uwarunkowania
zwi¹zane z istniej¹cymi i projektowanymi formami
ochrony przyrody - w znaczeniu objêtym Ustaw¹ z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92,
poz. 880 z póŸn. zm.).

2. W planie wyznacza siê strefê ochrony przyrody, w tym:
1) tereny w obrêbie obszarów specjalnej ochrony siedlisk

Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000" - wg §129,
2) tereny rezerwatu przyrody "Kostrza" - wg §130,
3) tereny pomników przyrody oraz chronionych grup roœlin-

noœci- wg §131,
4) tereny projektowanych zespo³ów przyrodniczo-krajobra-

zowych - wg §132,
5) tereny projektowanych u¿ytków ekologicznych - wg §133.

§ 129

1. Wyznacza siê tereny 2a oraz granice 2a-NAT Nr - obsza-
rów specjalnej ochrony siedlisk Europejskiej Sieci Eko-
logicznej "Natura 2000":
1) "Kostrza" (kod PLH120009) Nr 1, w tym:

a) tereny rezerwatu "Kostrza",
b) tereny Lasów Pañstwowych, stanowi¹cych otulinê

rezerwatu "Kostrza";
2) "Opactwo Cystersów w Szczyrzycu" (kod PLH120023)

Nr 2, w tym:
teren XIII wiecznego Opactwa Cystersów w miejscowo-
œci Szczyrzyc.

2. Dla obszarów specjalnej ochrony "Kostrza" oraz "Opactwo
Cystersów w Szczyrzycu", o których mowa w ust. 1. ustala
siê szczególne warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê podejmowania dzia³añ mog¹cych w zna-

cz¹cy sposób pogorszyæ stan siedlisk przyrodniczych oraz
siedlisk gatunków roœlin i zwierz¹t, a tak¿e w znacz¹cy
sposób wp³yn¹æ negatywnie na gatunki, dla których ochro-
ny zosta³y wyznaczone obszary specjalnej ochrony Natu-
ra 2000, w tym:
a) w obrêbie rezerwatu "Kostrza" obowi¹zuj¹ zakazy, na-

kazy, dopuszczenia i ograniczenia okreœlone przepisa-
mi odrêbnymi o ochronie przyrody oraz okreœlone
w §111,

b) w obrêbie terenów leœnych w Administracji Lasów Pañ-
stwowych, stanowi¹cych czêœæ obszaru specjalnej
ochrony "Kostrza", obowi¹zuj¹ nakazy, zakazy, dopusz-
czenia i ograniczenia okreœlone przepisami odrêbnymi
o ochronie przyrody oraz o lasach pañstwowych.

c) w obrêbie obszaru specjalnej ochrony "Opactwo Cy-
stersów w Szczyrzycu" obowi¹zuj¹ zakazy, nakazy, do-
puszczenia i ograniczenia okreœlone przepisami odrêb-
nymi o ochronie przyrody oraz ustalenia okreœlone
w §121 oraz w §122 odnosz¹ce siê do wartoœci kulturo-
wych obszaru oraz obowi¹zuje ochrona g³ównych war-
toœci przyrodniczych obszaru, w tym:
- najwiêkszej w Polsce kolonii nocka orzêsionego My-

otis emarginatus,
- jednej z najwiêkszych w Polsce kolonii podkowca

ma³ego Rhinolophus hipposideros.
2) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów,
po³o¿onych w obrêbie obszarów specjalnej ochrony sie-
dlisk Europejskiej Sieci Ekologicznej "Natura 2000" -
Dzia³ II.

§ 130

1. Wyznacza siê tereny 2b oraz granice 2b-REZ - terenów
rezerwatu "Kostrza".

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania oraz obowi¹zuj¹ dodatkowo wa-
runki §110, ze wzglêdu na w³¹czenie rezerwatu "Kostrza"
do obszarów specjalnej ochrony - siedlisk Europejskiej Sieci
Ekologicznej "Natura 2000".
1) Zakazuje siê:

a) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i in-
nych roœlin, z wyj¹tkiem przypadków uzasadnionych po-
trzebami gospodarstwa rezerwatowego,

b) zbioru wszystkich dziko rosn¹cych roœlin,
c) zbioru owoców i nasion drzew i krzewów, z wyj¹tkiem

nasion na potrzeby odnawiania lasu,
d) polowania, wêdkowania, chwytania, p³oszenia i zabija-

nia dziko ¿yj¹cych zwierz¹t, niszczenia nor i legowisk
zwierz¹t,

e) wydobywania ska³ i minera³ów,
f) niszczenia gleby lub zmiany jej u¿ytkowania,
g) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub

innych nieczystoœci, innego zanieczyszczania wód i gle-
by oraz powietrza,

h) zak³ócania ciszy,
i) palenia ognisk, wyrobów tytoniowych, u¿ywania Ÿróde³

œwiat³a o otwartym p³omieniu,
j) stosowania œrodków chemicznych,
k) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego, jazdy kon-

nej wierzchem poza szlakami do tego wyznaczonymi,
l) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi,
³) wprowadzania psów bez smyczy i kagañców,
m) niszczenia na obszarze rezerwatu tablic, napisów, og³o-

szeñ reklamowych i innych znaków nie zwi¹zanych
z ochron¹,

2) Nakazuje siê:
a) œcis³¹ ochronê rezerwatu, w obowi¹zuj¹cym zasiêgu

ochrony, obejmuj¹cym czêœæ dzia³ek gruntowych obrê-
bów ewidencyjnych Kostrza (na obszarze Gminy Jo-
d³ownik) oraz Rupniów (poza obszarem Gminy Jod³ow-
nik), którym odpowiadaj¹ oddzia³y i wydzielenia leœne,
wg numeracji przyjêtej w planie urz¹dzenia lasu Nad-
leœnictwa Limanowa, w tym:
- obrêb ewidencyjny Kostrza (na obszarze Gminy Jo-

d³ownik) - czêœæ dzia³ki Nr 276/4 o pow. 9,90 ha (od-
dzia³ 26 d, f, g, h), czêœæ dzia³ki Nr 276/3 o pow. 12,24 ha
(oddzia³ 27 g, h, i oraz czêœæ linii oddzia³owej), czêœæ
dzia³ki Nr 276/2 o pow. 12,36 ha (oddzia³ 28 i czêœæ
drogi oraz czêœæ linii oddzia³owej),

- obrêb ewidencyjny Rupniów (poza obszarem Gmi-
ny Jod³ownik) - czêœæ dzia³ki Nr 919 o pow. 1,52 ha
(odzia³ 30 d), dzia³ka Nr 70 o pow. 2,54 ha (oddzia³
30 b, c);

b) zachowanie - ze wzglêdów przyrodniczych, naukowych,
krajobrazowych - stanowiska jêzycznika zwyczajnego
oraz starodrzewia buczyny karpackiej i jaworzyny gór-
skiej.

3) Dopuszcza siê:
wy³¹cznie dzia³alnoœæ wg planu ochrony rezerwatu - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi.
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4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
rezerwatu "Kostrza" - Dzia³ II.

§ 131

1. Wyznacza siê tereny 2c oraz PP Nr - pomniki przyrody
i chronione grupy roœlinnoœci, w tym obowi¹zuje:

1) w miejscowoœci Kostrza, w obrêbie rezerwatu "Kostrza"
- ochrona buka o obwodzie 320 cm - PP1,

2) w miejscowoœci Jod³ownik, w obrêbie parku dworskie-
go i budynków gospodarczych - ochrona grupy drzew
(kasztanowca o obwodzie 480 cm, jesionu o obwodzie
178 cm, tulipanowca o obwodzie 229 cm) - PP2,

3) w miejscowoœci Jod³ownik, w obrêbie szko³y - ochrona
okazu dêbu - PP3 (pomnik przyrody utworzony decyzj¹
Rady Gminy),

4) w miejscowoœci Szczyrzyc, w obrêbie parku klasztorne-
go - ochrona grup roœlinnoœci - PP4,

5) w miejscowoœci Jod³ownik, w obrêbie zabytkowego ko-
œcio³a - ochrona grup roœlinnoœci - PP5,

6) w obrêbie dawnych folwarków - ochrona grup roœlinno-
œci: we wsi Janowice: "Janowice" - PP6, "Godusza" - PP7
oraz "Dobroniów" - PP8, we wsi Sadek: "Sadek" - PP19,

7) w obrêbie zabytkowych cmentarzy parafialnych - ochro-
na grup roœlinnoœci w miejscowoœciach:

Góra Œwiêtego Jana - PP9, Szczyrzyc - PP10, Jod³ownik -
PP11, Szyk - PP13, Krasne - Lasocice - PP14, Wilkowi-
sko - PP15,

8) w obrêbie cmentarza wojennego w miejscowoœci S³u-
pia - ochrona grup roœlinnoœci - PP16,

9) w obrêbie za³o¿eñ dworsko-parkowych - ochrona grup
roœlinnoœci w miejscowoœciach: Szyk - PP17 i S³upia -
PP18,

10) w obrêbie zabytkowego koœcio³a w Szyku - ochrona grup
roœlinnoœci - PP12.

2. Ustala siê szczególne warunki ochrony pomników przy-
rody i grup roœlinnoœci, o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê czynnoœci mog¹cych spowodowaæ uszko-

dzenie lub zniszczenie okazów pomnikowych, w tym:
a) œcinania, wykopywania, podpalania chronionych oka-

zów,
b) obcinania lub ob³amywania ga³êzi drzew,
c) wykonywania znaków oraz napisów na drzewach,
d) innych form niszczenia drzew,
e) niszczenia gleby i sk³adowania nieczystoœci w promie-

niu 15 m od pnia drzew lub grup roœlinnoœci objêtych
ochron¹.

2) Nakazuje siê:
prowadzenie wszelkiej dzia³alnoœci przy pomnikach przy-
rody - wg przepisów odrêbnych, zgodnie z warunkami
Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody oraz Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków.

3) Dopuszcza siê:
a) prace pielêgnacyjne i ochronne wobec pomników przy-

rody,
b) prace zw. z zabezpieczeniem pod³o¿a przy pomnikach

przyrody.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
z pomnikami przyrody - Dzia³ II.

§ 132

1. Wyznacza siê tereny 2d oraz granice 2d-ZPK Nr - projekto-
wanych zespo³ów przyrodniczo - krajobrazowych, w tym:
1) proj. zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego "Ciecieñ" -

ZPK 1, obejmuj¹cego pasma wzniesieñ: Ciecienia, Ksiê-
¿ej Góry, £ysej Góry (obszar kompleksu leœnego z prze-
wag¹ drzewostanu modrzewiowo-œwierkowego, tereny
Ÿródliskowe),

2) proj. zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego "Wilkowisko"
- ZPK 2, obejmuj¹cego pasma wzniesieñ Góry Kamien-
nej, Œwinnej Góry, Góry Wierzki (obszar lasów bukowych
i mieszanych, stanowi¹cych kompleks otaczaj¹cy istnie-
j¹cy rezerwat przyrody oraz tereny Ÿródliskowe),

3) proj. zespo³u przyrodniczo-krajobrazowego "Prze³om Tar-
nawki" - ZPK 3, obejmuj¹cego zalesione wzgórza (drze-
wostany z udzia³em sosny, jod³y, dêbu), fragment koryta
rzeki ze skalnymi progami i ods³oniêciami warstw skal-
nych oraz tereny Ÿródliskowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

a) dewastacji terenów,
b) nielegalnego wprowadzania zmian w korytach cieków

wodnych,
c) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub

innych nieczystoœci,
d) tworzenia nowych siedlisk zabudowy zagrodowej oraz

upraw pod os³onami,
2) Nakazuje siê:

a) do czasu podjêcia decyzji o powo³aniu form ochrony
w postaci zespo³ów przyrodniczo-krajobrazowych, na-
le¿y przeciwdzia³aæ zmianom œrodowiskowym na przed-
miotowych terenach, w celu zachowania stanu istniej¹-
cego,

b) ochronê flory i fauny oraz ukszta³towania terenów.
3) Dopuszcza siê:

a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
b) uprawy leœne oraz inne dzia³ania wynikaj¹ce z przepi-

sów odrêbnych o Lasach Pañstwowych i prywatnych.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
projektowanych zespo³ów przyrodniczo - krajobrazo-
wych - Dzia³ II.

§ 133

1. Wyznacza siê tereny 2e oraz granice 2e-UE Nr - terenów
projektowanych u¿ytków ekologicznych, w tym:
1) "Dêbina" (wieœ Mstów) - UE1, obejmuj¹cego odcinek natu-

ralnie wykszta³conych meandrów potoku z dobrze zacho-
wanym p³atem zbiorowiska ³êgowego, wierzbowo-topo-
lowego (w runie liczny, chroniony gatunek kopytnika po-
spolitego) oraz fragment naturalnie ukszta³towanego ko-
ryta z ciekawym ods³oniêciem œciany skalnej z warstwo-
wym uk³adem ³upków i piaskowców oraz ¿wirow¹ ³ach¹;

2) "Dobroniów" (wieœ Janowice) - UE2, obejmuj¹cego uk³ad
jarów z drobnymi ciekami, o stromych, gliniastych sto-
kach, poroœniêtych zbiorowiskami gr¹dowymi (wœród
drzew - grab, jawor, jesion, d¹b, w podszycie - leszczyna,
dereñ, w runie - kopytnik pospolity), zró¿nicowane wieko-
wo i strukturalnie drzewostan o du¿ych wartoœciach bio-
cenotycznych, siedliska bogatej fauny ekotonu leœno-po-
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lnego (w tym wiêkszych ssaków leœnych - lisa i sarny)
oraz tereny Ÿródliskowe;

3) "Rysie" (wieœ Kostrza) - UE3, obejmuj¹cego uk³ad jarów
z drobnymi ciekami, o stromych, gliniastych stokach, po-
roœniêtych zbiorowiskami gr¹dowymi (wœród drzew wy-
stêpuj¹: grab, jawor, jesion, d¹b, w podszycie leszczyna
i dereñ, w runie liczny chroniony kopytnik pospolity), zró¿-
nicowane wiekowo i strukturalnie drzewostan o du¿ych
wartoœciach biocenotycznych, siedliska bogatej fauny
ekotonu leœno-polnego (w tym wiêkszych ssaków leœnych
- lisa i sarny) oraz tereny Ÿródliskowe.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

a) nielegalnego wprowadzania zmian w korytach cieków
wodnych,

b) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub
innych nieczystoœci,

a) tworzenia nowych siedlisk zabudowy zagrodowej oraz
upraw pod os³onami,

2) Nakazuje siê:
a) do czasu podjêcia decyzji o powo³aniu formy ochrony

w postaci u¿ytków ekologicznych, przeciwdzia³aæ zmia-
nom œrodowiskowym na przedmiotowych terenach,
w celu zachowania stanu istniej¹cego,

b) ochronê flory i fauny oraz ukszta³towania terenów.
3) Dopuszcza siê:

a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
b) uprawy rolne.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
projektowanych u¿ytków ekologicznych - Dzia³ II.

ROZDZIA£ 3
STREFA NR 3 - OCHRONY KOMPOZYCJI PRZESTRZENNEJ

KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 134

1. Obowi¹zuje ochrona wartoœciowych cech i elementów
krajobrazu kulturowego - w znaczeniu objêtym Ustaw¹
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lip-
ca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póŸn. zm.).

2. W planie wyznacza siê strefê ochrony kompozycji prze-
strzennej krajobrazu kulturowego, w tym:
1) tereny koncentracji osadnictwa - wg §135,
2) tereny niekorzystne dla rozwoju osadnictwa - o skompli-

kowanych warunkach osadniczych lub oddalone od ist-
niej¹cej zabudowy - wg §136,

3) tereny inwestycji perspektywicznych - wg §137.

§ 135

1. Wyznacza siê tereny 3a oraz granice 3a-KO - terenów
koncentracji osadnictwa, dla których ustala siê szczegól-
ne warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

a) realizacji nowej zabudowy w sposób degraduj¹cy war-
toœciowe miejsca ekspozycyjne struktury osadniczej,

b) wprowadzania zabudowy i zieleni w sposób przes³a-
niaj¹cy wartoœciowe powi¹zania widokowe.

2) Nakazuje siê:
a) wprowadzanie nowej zabudowy - wg ustaleñ planu,

z zachowaniem cech regionalnych przy tworzeniu no-

wych kompozycji architektoniczno-urbanistycznych za-
budowy,

b) wprowadzanie lokalnych identyfikatorów przestrzeni -
placów, skwerów, promenad, miejsc pamiêci - w nawi¹-
zaniu do tradycyjnych cech przestrzennych zabudowy.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów.

5) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania tere-
nów koncentracji osadnictwa - Dzia³ II.

§ 136

2. Wyznacza siê tereny 3b oraz granice 3b-NO - terenów
niekorzystnych dla rozwoju osadnictwa, dla których ustala
siê szczególne warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz realizacji no-
wych obiektów kubaturowych na terenach otwartych, z do-
puszczeniem powiêkszania istniej¹cych siedlisk zabudo-
wy zagrodowej.

2) Nakazuje siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjna w obrêbie terenów zainwesto-
wanych, wymaga pe³nego wyposa¿enia tych terenów
w urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania œcieków by-
towych i gospodarczych; szczelne zbiorniki bezodp³ywo-
we, sanitarne dopuszcza siê na okres przejœciowy, do cza-
su pod³¹czenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do w³a-
snej, indywidualnej oczyszczalni œcieków - alternatywnie
do oczyszczalni grupowej.
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów.

5) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania tere-
nów niekorzystnych dla rozwoju osadnictwa - Dzia³ II.

§ 137

3. Wyznacza siê tereny 3c oraz granice 3c-IP - terenów in-
westycji perspektywicznych, dla których ustala siê szcze-
gólne warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz realizacji no-
wych obiektów kubaturowych na terenach otwartych, z do-
puszczeniem powiêkszania istniej¹cych siedlisk zabudo-
wy zagrodowej.

2) Nakazuje siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjna w obrêbie terenów zainwesto-
wanych, wymaga pe³nego wyposa¿enia tych terenów
w urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania œcieków by-
towych i gospodarczych; szczelne zbiorniki bezodp³ywo-
we, sanitarne dopuszcza siê na okres przejœciowy, do cza-
su pod³¹czenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do w³a-
snej, indywidualnej oczyszczalni œcieków - alternatywnie
do oczyszczalni grupowej.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów.
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5) Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
inwestycji perspektywicznych - Dzia³ II.

ROZDZIA£ 4
STREFA NR 4 - OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO -

DÓBR KULTURY WSPÓ£CZESNEJ ORAZ DOMINANT
ARCHITEKTONICZNYCH

§ 138

1. Obowi¹zuje ochrona krajobrazu kulturowego - w znacze-
niu objêtym Ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568,
z póŸn. zm.).

2. W planie wyznacza siê strefê ochrony dóbr kultury wspó³-
czesnej, w tym:
1) tereny i obiekty dóbr kultury wspó³czesnej - wg §139,
2) dominanty architektoniczne - §140.

§ 139

1. Wyznacza siê tereny 4a oraz KW Nr - obiekty dóbr kultury
wspó³czesnej, w tym:
1) KW1 - wieœ Sadek, w obrêbie terenu H8 UK, ZP - miejsce

pamiêci narodowej w formie pomnika upamiêtniaj¹cego
odzyskania niepodleg³oœci oraz wdziêcznoœci poleg³ym
w czasie I wojny œwiatowej, podczas bitew stoczonych
przez zaborców i oddzia³y Legionów Pi³sudskiego;

2) KW2 - wieœ Pogorzany, w obrêbie terenu G11 UK, ZP -
miejsce pamiêci narodowej w formie pomnika upamiêt-
niaj¹cego pacyfikacjê przysió³ka Smykañ w okresie I woj-
ny œwiatowej;

3) KW3 - wieœ Wilkowisko, w obrêbie terenu L23 UKS, ZP -
miejsce pamiêci narodowej w formie krzy¿a kamienne-
go, upamiêtniaj¹cego 1000-lecie Chrztu Polski;

4) KW4 - wieœ Szczyrzyc, miejsce pamiêci narodowej w ob-
rêbie terenu J23 UK, ZP - miejsce pamiêci narodowej
w formie pomnika upamiêtniaj¹cego pacyfikacjê przysió³-
ka Wadzyñ.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

a) dewastacji obiektów kultu i pamiêci,
b) dewastacji zieleni towarzysz¹cej miejscom kultu i pa-

miêci.
2) Nakazuje siê:

a) zachowanie dotychczasowego charakteru chronionych
obiektów,

b) ochronê zieleni towarzysz¹cej chronionym obiektom.
3) Dopuszcza siê:

a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
b) wprowadzanie zieleni parkowej.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
dóbr kultury wspó³czesnej - Dzia³ II.

§ 140

1. Wyznacza siê tereny 4b oraz DA Nr - dominanty architek-
toniczne, t.j. eksponuj¹ce siê w krajobrazie osadniczym syl-
wety zabytkowych i wspó³czesnych koœcio³ów, w tym:
1) DA1 - koœció³ parafialny na terenie B1 UKS, ZP (wieœ

GóraŒwietego Jana),

2) DA2 - zespó³ koœcielno-klasztorny Zakonu Cystersów
na terenie J1 UKS, U, ZP (wieœ Szczyrzyc),

3) DA3 - zespó³ koœcielno-plebañski na terenie A1 UKS, ZP
(wieœ Jod³ownik),

4) DA4 - zespó³ koœcielno-plebañski na terenie K2 UKS, ZP
(wieœ Szyk),

5) DA5 - koœció³ parafialny na terenie E1 UKS, ZP (wieœ
Krasne - Lasocice),

6) DA6 - koœció³ parafialny na terenie L1 UKS, ZP (wieœ
Wilkowisko).

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. ustala siê szczególne
warunki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

a) realizacji zabudowy w sposób przes³aniaj¹cy dominanty
architektoniczne.

b) wprowadzania zieleni w sposób przes³aniaj¹cy powi¹-
zania widokowe (osie widokowe).

2) Nakazuje siê:
a) zachowanie dotychczasowego charakteru chronionych

obiektów,
b) ochronê zieleni towarzysz¹cej chronionym obiektom.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
dominant architektonicznych - Dzia³ II.

ROZDZIA£ 5
STREFA NR 5 - OCHRONY KRAJOBRAZU KULTUROWEGO -

DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW

§ 141

1. Obowi¹zuje ochrona wartoœciowej struktury krajobrazu
kulturowego - w znaczeniu objêtym Ustaw¹ o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz. U.
Nr 162, poz. 1568, z póŸn. zm.) w zakresie okreœlonym
w pkt 1), 2), 3), 4).
1) Planuje siê utworzenie w obrêbie miejscowoœci Szczy-

rzyc - Rezerwatu Kulturowego:
a) projektowany zasiêg Rezerwatu - zespó³ koœcielno-

klasztorny Zakonu Cystersów wraz z otoczeniem,
b) okreœlenie szczegó³owych granic Rezerwatu Kulturo-

wego, zasad ochrony konserwatorskiej oraz utworze-
nie otuliny Rezerwatu nast¹pi w opracowaniach spe-
cjalistycznych - po utworzeniu Rezerwatu.

2) Planuje siê utworzenie w obrêbie miejscowoœci Szyk
- Parku Kulturowego:
a) projektowany zasiêg Parku - zespó³ koœcielno-plebañ-

ski z cmentarzami parafialnymi wraz z otoczeniem,
b) okreœlenie szczegó³owych granic Parku Kulturowego,

zasad ochrony konserwatorskiej oraz utworzenie otuli-
ny Parku nast¹pi w opracowaniach specjalistycznych -
po utworzeniu Parku.

3) Wyznacza siê Strefê Ochrony Konserwatorskiej, w celu za-
chowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego, w tym struk-
tury wiejskiej, obiektów i zespo³ów zabytkowych oraz powi¹-
zañ historycznych, przyrodniczych i przestrzennych - obejmu-
j¹c¹ miejscowoœci: Wilkowisko, Jod³ownik, Góra Œwiêtego Jana
oraz Mstów, w obrêbie której obowi¹zuje - wg ustaleñ planu
dla poszczególnych obiektów i obszarów chronionych:
a) indywidualna ochrona obiektów i zespo³ów wpisanych

do rejestru i z ewidencji zabytków z ochron¹ krajobrazu,
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b) ochrona warunków przyrodniczych, widokowych, funk-
cjonalnych w obrêbie przedpola widokowego cennych
obiektów i zespo³ów zabytkowych,

c) utrzymanie historycznych powi¹zañ w kontekœcie tery-
torialnym.

4) Wyznacza siê Strefê Ingerencji Konserwatorskiej, w ce-
lu zachowania krajobrazu kulturowego z elementami za-
bytkowymi oraz cech dziedzictwa kulturowego - obejmu-
j¹c¹ miejscowoœci: Janowice, Kostrza, Krasne-Lasocice,
Pogorzany, Sadek oraz S³upia, w obrêbie której obowi¹-
zuje - wg ustaleñ planu dla poszczególnych obiektów i ob-
szarów chronionych:
a) utrzymanie form kultury niematerialnej: nazewnictwa,

obyczajów,
b) zachowanie form kultury materialnej (obiektów i ze-

spo³ów zabytkowych), tradycyjnych cech budownictwa
w aspekcie skali i form zabudowy, charakteru sieci dro-
gowej (wpisanej w krajobraz i lokalnego ukszta³towa-
nia terenu).

2. Obowi¹zuje ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków
oraz dóbr kultury wspó³czesnej - w znaczeniu objêtym
Ustaw¹ o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia
23 lipca 2003 r. (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z póŸn. zm.), w tym
- ochrona podstawowych zasobów dziedzictwa kulturowego
(archeologii, historii, uk³adów ruralistycznych, urbanistycz-
nych, architektury i budownictwa, zabytków ruchomych (wy-
posa¿enia obiektów zabytkowych), etnografii i krajobrazu, ele-
mentów ma³ej architektury) w celu zachowania wiedzy histo-
rycznej i kontynuacji tradycji kulturowych poprzez:
1) kszta³towanie regionalnego wyrazu architektonicznego

osadnictwa,
2) przeciwdzia³anie degradacji krajobrazu kulturowego po-

przez prawid³owe kszta³towanie nowych siedlisk i zespo-
³ów osadniczych oraz w³aœciwe sytuowanie nowo po-
wstaj¹cych obiektów na dzia³kach,

3) dba³oœæ o zachowanie powi¹zañ widokowych, panoram,
sylwet i dominant, wartoœciowych obiektów i zespo³ów
z krajobrazem,

4) ochronê obiektów z ewidencji zabytków, w tym wpisa-
nych do rejestru zabytków oraz przeciwdzia³anie "zanika-
niu" obiektów z ewidencji zabytków poprzez w³aœciw¹
adaptacjê dla nowych funkcji, stanowi¹c¹ jednoczeœnie
formê ochrony zabytkowej substancji,

5) ochronê sakralnych obiektów ma³ej architektury - kapli-
czek, figur i krzy¿y przydro¿nych oraz ich bezpoœredniego
otoczenia,

6) zabezpieczenie stosownego nadzoru nad procesami kon-
serwatorskimi uprawnionym jednostkom gospodarczym.

3. W planie wyznacza siê strefê ochrony dziedzictwa kultu-
rowego i zabytków, w tym:
1) œcis³ej ochrony konserwatorskiej - §142,
2) czêœciowej ochrony konserwatorskiej - §143,
3) ekspozycji krajobrazowej - §144,
4) dokumentacji kulturowej - §145,
5) os³ony krajobrazowej - §146,
6) ochrony archeologicznej wraz z wykazem stanowisk ar-

cheologicznych - §147, §148.
4. W planie zamieszcza siê:

1) wykaz stanowisk archeologicznych - §147, §148,
2) wykaz obiektów z ewidencji zabytków - wpisanych do re-

jestru zabytków i objêtych œcis³¹ ochron¹ - §149,
3) wykaz obiektów z ewidencji zabytków - nie wpisanych

do rejestru zabytków i objêtych ochron¹ - §150.
5. Wykazy, o których mowa w ust. 5, sporz¹dzone na podsta-

wie materia³ów przekazanych przez Wojewódzkiego Kon-

serwatora Zabytków - zgodnie z przepisami odrêbnym, pod-
legaj¹ sta³ej weryfikacji - ze wzglêdu na niejednolity stan
zachowania zabytków oraz prowadzone przez Wojewódzki
Urz¹d Ochrony Zabytków prace dokumentacyjne w zakre-
sie kwalifikacji oraz archiwizacji zabytkowych obiektów i ob-
szarów.

§ 142

1. Wyznacza siê tereny 5a oraz granice 5a-KA - terenów
Strefy Œcis³ej Ochrony Konserwatorskiej, w tym obsza-
rów i obiektów o wybitnych wartoœciach zabytkowych wpi-
sanych do rejestru zabytków oraz wa¿niejszych obiektów
i obszarów z ewidencji zabytków (nie objêtych wpisem do re-
jestru) w tym:
1) wieœ Szczyrzyc:

a) zespó³ koœcielno-klasztorny Zakonu Cystersów z oto-
czeniem, Ks. A -115, w tym:
teren J1 UKS, U, ZP oraz teren J45 RU,

b) cmentarz parafialny - na terenie J19 ZC,
c) cmentarz wojenny - na terenie J27 ZCW;

2) wieœ Jod³ownik:
a) koœció³ parafialny, Ks. A - 27 na terenie A1 UKS, ZP,

wpis do rejestru zabytków - dec. 101/19/61/27 z dnia
14 grudnia1971 r.

b) pozosta³oœci zespo³u dworsko-parkowego - na terenie
A2 RU, ZP,

c) park podworski - na terenie A3 ZP,
d) cmentarz parafialny - na terenie A13 ZC;

3) wieœ Góra Œwiêtego Jana:
a) koœció³ parafialny - na terenie B1 UKS, ZP,
b) cmentarz parafialny - na terenie B2 ZC,
c) Rynek - na terenie B4 PL/ZP, U, KP;

4) wieœ Szyk:
a) koœció³ parafialny z plebani¹, wikariatk¹ i stodo³¹ ko-

œcieln¹, Ks. A -117 na terenie K2 UKS, ZP, wpis do reje-
stru zabytków - dec. L.KL.V-WK-101/25/61 z dnia
27.12.1961 r.,

b) cmentarze - parafialny na terenie K3 ZC oraz epide-
miczny na terenie K4 ZCE;

5) wieœ Krasne - Lasocice:
kwatery wojenne w obrêbie cmentarza parafialnego - na
terenie E2 ZC, ZCW;

6) wieœ S³upia:
a) zespó³ dworsko-parkowy - na terenie I1 UK, ZP,
b) cmentarz wojenny - na terenie I 6 ZCW;

7) wieœ Wilkowisko:
a) koœció³ p.w. Œw. Katarzyny - na terenie L1 UKS, ZP,
b) cmentarz parafialny - na terenie L7 ZC;

8) wieœ Mstów - park dworski, Ks. A - 525, dec. 101/19/61/27
z dnia 14 grudnia 1971 r. na terenie F4 MU, RU ZP;

9) wieœ Pogorzany - kapliczka z 1864 r. na terenie G13 UKS,
ZP wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

2. Dla terenów, o których mowa w ust. 1. po³o¿onych w Strefie
Œcis³ej Ochrony Konserwatorskiej, ustala siê szczególne wa-
runki zagospodarowania.
1) Zakazuje siê:

a) wprowadzania stacji bazowych telefonii komórkowej,
urz¹dzeñ obs³uguj¹cych bezprzewodow¹ sieæ telefo-
nii stacjonarnej, stacji telewizyjnych, budownictwa
wielko-kubaturowego oraz sieci napowietrznych infra-
struktury technicznej (z wyj¹tkiem przypadków szcze-
gólnych - wg warunków Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków),

b) dewastacji obiektów i zespo³ów zabytkowych,
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c) dewastacji zieleni naturalnej i towarzysz¹cej obiektom
zabytkowym.

2) Nakazuje siê:
a) zgodnie z przepisami odrêbnymi, wszelkie zamierzenia

inwestycyjne dotycz¹ce zagospodarowania, przebudo-
wy i remontów zabytkowych za³o¿eñ lub obiektów, wy-
magaj¹ uwzglêdnienia stanowiska konserwatorskiego
i mog¹ byæ podejmowane wg warunków okreœlonych
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po przed-
³o¿eniu, przez osoby uprawnione, koncepcji architekto-
niczno-urbanistycznej zamierzeñ inwestycyjnych,

b) ochronê terenów strefy œcis³ej ochrony konserwator-
skiej w granicach w³asnoœci i ogrodzenia poszczegól-
nych dzia³ek; ochronie podlegaj¹ w szczególnoœci:
- w zespo³ach koœcielno-plebañskich - budynki koœciel-

ne i klasztorne, plebanie, wikariatki, kapliczki, budynki
gospodarskie, elementy ogrodzenia, dzwonnice,
parki i stawy,

- w obrêbie cmentarzy - zabytkowe kwatery lub ze-
spo³y kwater o zabytkowym charakterze oraz staro-
drzew,

- w zespo³ach dworsko-parkowych: dwory, parki dwor-
skie, budynki gospodarcze, stawy, ma³a architektura,

c) poprawê stanu zachowania, w tym przeprowadzenie
prac konserwatorskich, remontowych oraz rewalory-
zacyjnych zabytkowych obiektów i obszarów,

d) wszelkie dzia³ania wobec obszarów i obiektów zabyt-
kowych - zamieszczonych w wykazach w §147, §148,
§149 oraz §150 nale¿y podejmowaæ zgodnie z obowi¹-
zuj¹cymi przepisami o ochronie zabytków i opiece nad
zabytkami.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów

(w granicach w³asnoœci i ogrodzenia dzia³ek),
b) konserwacjê, wzglêdnie rewaloryzacjê zabytkowych

za³o¿eñ lub ich elementów.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych, w tym:
warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
Strefy Œcis³ej Ochrony Konserwatorskiej - Dzia³ II.

§ 143

1. Wyznacza siê tereny 5b oraz granice 5b-KB - Strefy Czê-
œciowej Ochrony Konserwatorskiej, w tym otoczenie ze-
spo³ów i terenów szczególnie cennych pod wzglêdem
krajobrazowym, zapewniaj¹c¹ prawid³owe ich u¿ytko-
wanie w krajobrazie, ochronê to¿samoœci kulturowej
terenu (tj. jej ³¹cznych walorów historycznych, artystycz-
nych, ideowych i krajobrazowych) wg wykazu:
1) wieœ Szczyrzyc:

bezpoœrednie otoczenie zespo³u koœcielno-klasztornego
Zakonu Cystersów w dolinie rzeki Stradomki, z cmenta-
rzami: przyklasztornym i wojennym oraz zabudowaniami
gospodarczymi i budynkami dawnych browarów, w doli-
nie rzeki Stradomki, w tym tereny:
J44 RU, PU, J15 PU/UT, J11 MN, U, J17 UKS, ZP, JJ16 PU/UT,
J2 U, J9 U, J57 MN, U, J30 MN, J48 MN, U, J3 U, US, MZ, UZ,
J53 ZP, J193 RZ, J190 RZ, J189 RZ, J4 WST, ZP, J32 KP, ZP,
J61 MW, U, J191 RZ, J21 K, J18 ZC, J19 ZC, J183 RZ, J184 RZ;

2) wieœ Góra Œwiêtego Jana:
centrum miejscowoœci, eksponuj¹ce siê na wzniesieniu,
w otwartym krajobrazie rolniczym, w tym tereny:

B14 MU, B15 MU, B18 MU, B19 MU, B64 RM, B65 RM,
B66 RM, B120 R, B121 R, B132 R, B133 R, B134 R, B158 R.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów
Strefy Czêœciowej Ochrony Konserwatorskiej.
1) Zakazuje siê:

a) wprowadzania stacji bazowych telefonii komórkowej,
urz¹dzeñ obs³uguj¹cych bezprzewodow¹ sieæ telefo-
nii stacjonarnej, stacji telewizyjnych, budownictwa
wielko-kubaturowego oraz sieci napowietrznych infra-
struktury technicznej (z wyj¹tkiem przypadków szcze-
gólnych - wg warunków Wojewódzkiego Konserwato-
ra Zabytków),

b) dewastacji zieleni naturalnej i tradycyjnej, towarzysz¹-
cej obiektom zabytkowym.

2) Nakazuje siê:
a) kontynuowanie historycznych struktur osadnictwa oraz

ich historyczn¹ funkcjê; wymagane jest koncentrowa-
nie nowej zabudowy wzd³u¿ ci¹gów komunikacyjnych,
zgodnie z uk³adem tradycyjnym - winna ona utrzymaæ
drobn¹ skalê, dotychczasow¹ intensywnoœæ i stosowaæ
tradycyjne, lub nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych rozwi¹za-
nia architektoniczne,

b) ochronê tradycyjnego uk³adu komunikacyjnego,
c) ochronê obiektów historycznych o wartoœci lokalnej oraz

zabytków archeologicznych.
3) Dopuszcza siê:

a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów
strefy (w granicach w³asnoœci i ogrodzenia poszczegól-
nych dzia³ek),

b) now¹ kompozycjê krajobrazu kulturowego - poprzez wpro-
wadzanie nowych elementów przestrzennych, na terenach
wyznaczonych planem do zabudowy, podporz¹dkowanych
zabytkowej strukturze zespo³u, w tym wprowadzanie no-
wej zabudowy z ograniczeniami (gabaryty, forma).

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych, w tym:
warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
Strefy Czêœciowej Ochrony Konserwatorskiej - Dzia³ II.

§ 144

1. Wyznacza siê tereny 5c oraz 5c-KE - Strefê Ekspozycji
Krajobrazowej, w tym tereny szczególnie cenne pod
wzglêdem krajobrazowym, zapewniaj¹c¹ ochronê to¿sa-
moœci kulturowej (walorów historycznych, artystycznych,
ideowych i krajobrazowych) i obejmuj¹c¹ ochronê otwar-
tych terenów zielonych naturalnych oraz kulturowych wraz
z ich p³aszczyzn¹ ekspozycyjn¹ - wg poni¿szego wykazu:
1) wieœ Szczyrzyc:

- otoczenie zespo³u koœcielno-klasztornego Zakonu Cyster-
sów na terenie J1 UKS, U, ZP na wzniesieniu na wschód
od klasztoru, w kierunku Abramowic, z którego eksponu-
je siê w krajobrazie ca³y zespó³ klasztorny, w tym tereny:
J192 RZ, J194 RZ, J188 RZ, J182 RZ, J226 RZ;

2) wieœ Jod³ownik:
- otoczenie zabytkowego koœcio³a na terenie A1 UKS, ZP,

terenów podworskich A2 RU ZP, terenu parku dworskie-
go A3 ZP oraz cmentarzy A13 ZC, A14 ZC, w tym tereny:
A38 KP, A64 R/ZP, A63 R/ZP, A66 R/ZP, A67 R/ZP, A25 U,
A51 MN, U, A437 CP, A15 UTL, WST, A4 US, A34 MW,
A5 UA, A6 UI, A174 MN, U, A36 MW, U, A175 MN, U,
A37 U, A35 MW, U, A2 RU, ZP, A27 US, A340 RZ/ZP,
A303 R, A128 MN, U, A126 MN, U oraz A123 MN, U*;
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3) wieœ Góra Œwiêtego Jana:
- otoczenie zabytkowego koœcio³a na terenie B1 UKS,

ZP z cmentarzami B2 ZC oraz B3 ZC oraz Rynku na tere-
nie B4 PL/ZP, U, KP, w tym tereny: B14 MU, B15 MU,
B18 MU, B19 MU, B64 RM, B65 RM, B66 RM, B120 R,
B121 R, B132 R, B133 R, B134 R, B158 R;

4) wieœ Szyk:
a) otoczenie zabytkowego zespo³u koœcielno-plebañskie-

go na terenie K2 UKS, ZP, cmentarzy K3 ZC i K4 ZCE,
K14 ZC*, w tym tereny: K345 R, K312 R, K344 R,
K359 LZ, K386 RZ, K387 RZ, K404 LZ, K465 LZ, K461 LZ,
K71 MU, K354 LZ, K303 RZ, K458 R, K279 R, K277 R,
K497 R, K499 ZL, K498 R, K500 R, K280 MN*, K278 MN,
UT, UTL*, K434 MN, UT, UTL*;

b) otoczenie dawnego dworu na terenie K1 UO, US, UT,
ZP, w tym tereny: K121 MN*, K122 MN, U*, K12 U,
K450 LZ;

5) wieœ S³upia:
a) otoczenie zespo³u dworsko-parkowego na terenie I1

UKS, ZP, w tym tereny: I124 R, I125 R, I126 R, 162 RM,
I163 RM, I165 RM, I166 RM, I122 MN, U, I18 MU, I17 MN*
oraz I5 U;

b) otoczenie cmentarza wojennego na terenie I6 ZCW,
w tym tereny: I140 R, I141 R, I166 R;

6) wieœ Krasne - Lasocice:
- otoczenie koœcio³a na terenie E1 UKS, ZP, w tym tereny:

E14 ZP, E4 UO, US, E54 MU, E191 R, E188 R, E16 PU*,
E8 RU, E10 ZP, E15 US, E47 MU, E13 PU, E56 MU;

7) wieœ Mstów:
- otoczenie zespo³u dworsko-parkowego na terenie

F4 MU, RU, ZP, w tym tereny: F154 R, F143 R;
8) wieœ Wilkowisko:

- otoczenie zabytkowego koœcio³a na terenie L1 UKS,
ZP z cmentarzami L6 ZC oraz L7 ZC, w tym tereny:
L2 UKS, ZP, L3 UKS, ZP, L18 KP, ZP, L97 MU, L161 MU,
L90 MU, L92 MU, L356 R, L357 R, L358 R, L360 R,
L378 R, L379 R, L527 R, L453 LZ, L461 LZ, L466 LZ,
L471 LZ, L563 LZ, L580 LZ,

9) wieœ Pogorzany:
- otoczenie zabytkowej kapliczki G13 UKS, ZP, w tym te-

ren G256 R.
2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów

Strefy Ekspozycji Krajobrazowej.
1) Zakazuje siê:

a) wprowadzania stacji bazowych telefonii komórkowej,
urz¹dzeñ obs³uguj¹cych bezprzewodow¹ sieæ telefonii
stacjonarnej, stacji telewizyjnych, budownictwa wielko-
kubaturowego oraz sieci napowietrznych infrastruktury
technicznej (z wyj¹tkiem sytuacji szczególnych - wg wa-
runków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków),

b) dewastacji obiektów i zespo³ów zabytkowych,
c) dewastacji zieleni naturalnej i towarzysz¹cej obiektom

zabytkowym.
2) Nakazuje siê:

a) ochronê dominant architektonicznych i krajobrazowych,
b) ochronê punktów widokowych oraz dróg widokowych

(powi¹zañ krajobrazowych),
c) wszelka dzia³alnoœæ inwestycyjna w Strefie Ekspozycji

Krajobrazowej winna byæ prowadzona wg warunków
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów

strefy (w granicach w³asnoœci i ogrodzenia dzia³ek),
b) now¹ kompozycjê krajobrazu kulturowego poprzez

wprowadzanie nowych elementów przestrzennych

na terenach wyznaczonych planem do zabudowy, pod-
porz¹dkowanych zabytkowej strukturze ca³ego zespo-
³u - w tym: wprowadzanie nowej zabudowy z ograni-
czeniami (gabaryty, forma).

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych,
w tym: warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków, w szczególnoœci - na terenach K280 MN*, K278 MN,
UT, UTL* oraz K434 MN, UT, UTL* w Szyku ogranicza siê
wysokoœæ obiektów kubaturowych do 10, 5 m oraz do
2 kondygnacji nadziemnych (wraz z poddaszem u¿ytko-
wym).

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
Strefy Ekspozycji Krajobrazowej - Dzia³ II.

§ 145

1. Wyznacza siê tereny 5d oraz granice 5d-D - Strefy Doku-
mentacji Kulturowej, obejmuj¹c¹ tereny wa¿niejszych ze-
widencjonowanych lub nie wpisanych do ewidencji zabyt-
ków - dóbr historycznych, w celu zachowania informacji do-
tycz¹cych tych dóbr, w tym:
1) we wsi Janowice - tereny folwarków - C2 RU, MU, ZP, C3

RU, MU, ZP, C4 RU, MU, ZP,
2) we wsi Sadek - teren folwarku - H1 RU, MU, ZP,
3) we wsi Szczyrzyc - teren obiektów gospodarskich, przy-

klasztornych - J44 RU, PU,
4) we wsi Szyk - pozosta³oœci zespo³u dworsko-parkowego

na terenie K1 UO, US, UT, ZP;
2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów

Strefy Dokumentacji Kulturowej.
1) Zakazuje siê:

a) dewastacji dóbr kultury,
b) dewastacji starodrzewia.

2) Nakazuje siê:
a) nawi¹zuj¹ce do tradycyjnych - w skali i formie - rozwi¹-

zania architektoniczne,
b) ochronê miejsc o znaczeniu historycznym.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
b) now¹ kompozycjê krajobrazu kulturowego poprzez

wprowadzanie nowych elementów przestrzennych z za-
chowaniem dotychczasowego charakteru zabytkowej
struktury zespo³u,

c) przekszta³canie historycznej funkcji terenów.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych, w tym:
warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
Strefy Dokumentacji Kulturowej - Dzia³ II.

§ 146

1. Wyznacza siê tereny 5e oraz granice 5e-O - Strefy Os³ony
Krajobrazowej, w tym otoczenie obiektów i obszarów o zna-
czeniu historycznym, zapewniaj¹c¹ ich dotychczasow¹ eks-
pozycjê w krajobrazie, w tym:
1) wieœ Janowice - otoczenie dawnych folwarków po³o¿o-

nych na terenach:
a) C2 RU, MU, ZP - w tym tereny: C297 R, C298 R, C304 R,

C305 R, C322 RZ, C323 RZ, C311 R, C236 RM, C237 RM,
C254 RM, C281 RM, C146 MU, C408 WS, LZ, C410 WS,
LZ, C409 R, C403 WZ;
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b) C3 RU, MU, ZP - w tym tereny: C288 R, C289 R, C132 MU;
c) C4 RU, MU, ZP - w tym tereny: C318 RZ, C328 LZ;

2) wieœ Sadek - otoczenie dawnego folwarku po³o¿onego
na terenie H1 RU, MU, ZP, w tym tereny: H159 R, H189 LZ,
H7 MN (w granicach folwarku).

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) wprowadzania nowej zabudowy na terenach otwartych,
b) upraw pod os³onami.

2) Nakazuje siê:
a) zachowanie dotychczasowego charakteru krajobrazu,
b) ochronê starodrzewia.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
Strefy Os³ony Krajobrazowej - Dzia³ II.

§ 147

1. Wyznacza siê tereny 5f oraz granice 5OW-Nr - Strefy Ochro-
ny Archeologicznej, w tym zewidencjonowane na obszarze
Gminy, w ramach akcji AZP - stanowisko archeologiczne
o szczególnej wartoœci poznawczej:
- Indeks stanowisk obszaru 108 - 59 - wieœ S³upia (Folwark):

stanowisko Nr 17 - grodzisko, XII - XIV w., zbocze wzgórza
"Zamczysko".

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów
ochrony archeologicznej w obrêbie stanowiska archeologicz-
nego, o którym mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) dewastacji wszelkich znalezisk archeologicznych,
b) dewastacji utrwalonych form zieleni.

2) Nakazuje siê:
a) zg³oszenie wszelkich znalezisk archeologicznych Woje-

wódzkiemu Konserwatorowi Zabytków,
b) spe³nienie warunków Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, przy czym warunki konserwatorskie mog¹
obejmowaæ obowi¹zek prowadzenia prac ziemnych
pod nadzorem konserwatorskim lub przeprowadzenia
badañ archeologicznych.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
b) badania archeologiczne - zgodnie z obowi¹zuj¹cymi prze-

pisami oraz wg warunków Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych, w tym:
warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
Strefy Ochrony Archeologicznej - Dzia³ II.

§ 148

1. Wyznacza siê tereny 5g oraz granice 5W-Nr- Strefy Ochrony
Archeologicznej, w tym zewidencjonowane na obszarze Gmi-
ny, w ramach akcji AZP - stanowiska archeologiczne wg wykazu:
1) Indeks stanowisk obszaru 108 - 59 - wieœ Szczyrzyc

(Abramowice):
stanowisko Nr 5 - œlad osadnictwa - póŸny okres rzymski
i nowo¿ytny.

2) Indeks stanowisk obszaru 108 - 59 - wieœ Góra Œwiê-
tego Jana:
stanowisko Nr 15 - osada.

3) Indeks stanowisk obszaru 108 - 59 - wieœ Janowice:
stanowisko Nr 1 - œlad osadnictwa - póŸny okres rzymski,
stanowisko Nr 6 - œlad osadnictwa - prehistoria, wczesne
œredniowiecze,
stanowisko Nr 12 - œlad osadnictwa - neolit, wczesne œre-
dniowiecze, okres nowo¿ytny.

4) Indeks stanowisk obszaru 108 - 59 - wieœ Jod³ownik:
stanowisko Nr 5 - œlad osadnictwa - neolit, wczesne œre-
dniowiecze,
stanowisko Nr 7 - œlad osadnictwa - póŸny okres rzymski.

5) Indeks stanowisk obszaru 108 - 59 - wieœ Kostrza
(Na Dzia³ki):
stanowisko Nr 8 - œlad osadnictwa - póŸny okres rzymski,
œredniowiecze,
stanowisko Nr 9 - œlad osadnictwa - œredniowiecze,
stanowisko Nr 10 - osada - póŸny okres rzymski.

6) Indeks stanowisk obszaru 107 - 59 - wieœ Krasne - Lasocice:
stanowisko Nr 41 - osada - œredniowiecze, nowo¿ytny,
stanowisko Nr 42 - osada - póŸne œredniowiecze,
stanowisko Nr 43 - osada - okres rzymski, póŸne œrednio-
wiecze,
stanowisko Nr 44 - osada - neolit, okres przedrzymski (la-
teñski), okres nowo¿ytny,
stanowisko Nr 45 - osada - neolit, okres rzymski, póŸne
œredniowiecze.

7) Indeks stanowisk obszaru 107 - 59 - wieœ S³upia:
stanowisko Nr 39 - osada - neolit, póŸne œredniowiecze,
stanowisko Nr 40 - osada - neolit, póŸne œredniowiecze.

8) Indeks stanowisk obszaru 108 - 59 - wieœ Szczyrzyc:
stanowisko Nr 2 - œlad osadnictwa - okres noworzymski,
œredniowiecze, okres nowo¿ytny,
stanowisko Nr 3 - osada - prehistoria, œredniowiecze
i okres nowo¿ytny.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów ochrony archeologicznej w obrêbie stanowisk ar-
cheologicznych, o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) dewastacji wszelkich znalezisk archeologicznych,
b) dewastacji utrwalonych form zieleni.

2) Nakazuje siê:
a) spe³nienie warunków Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków - wg przepisów odrêbnych, przy czym warunki
konserwatorskie mog¹ obejmowaæ obowi¹zek prowadze-
nia prac ziemnych pod nadzorem konserwatorskim lub
przeprowadzenia badañ archeologicznych przed rozpo-
czêciem prac ziemnych,
b) zg³oszenie wszelkich znalezisk archeologicznych Woje-
wódzkiemu Konserwatorowi Zabytków.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych,

w tym: warunków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów

Strefy Ochrony Archeologicznej - Dzia³ II.

§ 149

1. Obowi¹zuje ochrona obiektów i obszarów (architektury
œwieckiej i sakralnej) z ewidencji zabytków, wpisanych
do rejestru zabytków - objêtych œcis³¹ ochron¹ konser-
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watorsk¹, oznaczonych na rysunku planu dodatkowym
symbolem A - Nr (numer rejestru), w tym:
1) wieœ Szczyrzyc - zespó³ koœcielno-klasztorny, Ks. A -115,

dec. 21/115 z dnia 16 kwietnia 1968 r., w tym:
a) Opactwo OO. Cystersów, XVII w., gotyk, barok, przebu-

dowany w 2 po³. XIX i w XX w.,
b) koœció³ klasztorny Wniebowziêcia NMP, XVII w., prze-

budowany w XVIII i XIX w.,
c) budynki klasztorne, spichlerz 1620-1644 barokowy, obec-

nie muzeum klasztorne,
d) kapliczka II po³. XIX w, w otwartym polu (domkowa),
e) kapliczka z XVIII w., kam. (du¿a),
f) opatówka,
g) brama klasztorna,
h) mur klasztorny,
i) stajnia i stodo³y,
j) park klasztorny,
k) staw klasztorny,
l) figurka Pana Jezusa w ogrodzie klasztornym,
³) figurka Matki Boskiej przy klasztorze;

2) wieœ Jod³ownik - koœció³ parafialny, Ks. A - 27, dec. 101/
19/61/27 z dnia 14 grudnia1971 r.;

3) wieœ Szyk - koœció³ parafialny z plebani¹, wikariatk¹ i sto-
do³¹ koœcieln¹, Ks. A -117, dec. L.KL.V-WK-101/25/61 z dnia
27.12.1961 r.;

4) wieœ Mstów - park dworski, Ks. A - 525, dec. 101/19/61/27
z dnia 14 grudnia 1971 r.

§ 150

1. Obowi¹zuje ochrona obiektów i obszarów (architektury
œwieckiej i sakralnej) z ewidencji zabytków (³¹cznie
z obiektami wpisanymi do rejestru zabytków), objêtych
ochron¹ konserwatorsk¹ i oznaczonych na rysunku pla-
nu dodatkowym symbolem E oraz numerem, w tym:

1) wieœ Góra Œwiêtego Jana:
- E1 - zespó³ koœcielny p.w. Œwiêtego Jana Chrzciciela,
- E2 - kapliczka M.B. Czêstochowskiej, mur.- kam., z 1847 r.,

domkowa,
- E3 - plebania.
- E4 - organistówka,
- E5 - dom Nr 1, drew. 1 æw. XX w., w³. St. Wêgrzyn,
- E6 - dom Nr 2, spichlerz oraz stajnia, drew. 1 æw. XX w.,

w³. E. Kapera,
- E7 - dom Nr 8, drew. 4 æw. XIX w., w³. J Bochenek,
- E8 - dom Nr 12, drew. 1 æw. XX w., w³. I. Ziêba,
- E9 - dom Nr 46, 1 æw. XX w., w³. St. Saton,
- E10- stajnia parafialna, kam. z 1925 r.,
- E11- szko³a podstawowa, mur. 1 æw. XX w.,
- E12- dom Nr 11 drew., 1 æw. XX w., w³. Pipieñ,
- E13- kapliczka z 1863 r., mur.-kam., domkowa,
- E14- spichlerz Parafii z 1925 r., kam.;

2) wieœ Janowice:
- E1 - kapliczka M.B. Czêstochowskiej przy domu Nr 54,
- E2 - kapliczka Jezusa Frasobliwego, w³. HeNryk Biel,
- E3 - spichlerz mur. z 1943 r., stajnia kam. z 1939 r. ko³o

domu Nr 54, w³. J. Trzupek,
- E4 - spichlerz drew.-kam., ko³o domu Nr 62, z po³. XIX w.,

w³. K. Rymarczyk,
- E5 - kapliczka M.P. z pocz. XX w.;

3) wieœ Jod³ownik:
- E1 - dom Nr 4 drew., 1932 r., w³ M. Broda,
- E2 - dom Nr 5, studnia kam., spichlerz drew. i stodo³a,

k. XIX i pocz. XX w., w³. st. Zaj¹c,
- E3 - dom Nr 7, w³. St. Noworolnik,
- E4 - dom Nr 11, drew. 1 æw. XX w., w³. Fr. Dziedzic,

- E5 - dom Nr 12 i stajnia, drew. 1 æw. XX w., w³. W. Szpilka,
- E6 - kapliczka z XIX w., kam.-drew., opuszczona, ko³o

zagrody Nr 17;
- E7 - dom Nr 50, drew., 4 æw. XIX w.(pustostan, w³. Skarb

Pañstwa),
- E8 - dom Nr 51, drew., pocz. XIX w., w³. A. Dro¿d¿,
- E9 - dom Nr 95, mur., 1 æw. XX w., w³. Z. Stachowicz,
- E10- stodo³a z 1967 r., drew., w³. J. Mierzyñski,
- E11- stodo³a przy domu Nr 155, drew., 1 æw. XX w.,

w³. J. SARA,
- E12- koœció³ drewniany z XVII w., wpisany do rejestru

zabytków Ks. A - 27,
- E13- kapliczka z XIX w., kam.-drew., przy domu Nr 8,

w³. M. Tabor.
4) wieœ Kostrza:

- E1 - stodo³a, drew., 1 æw. XX w., w³. A. Czech,
- E2 - dom Nr 18 drew.1 æw. XX w., w³. W. Mysza,
- E3 - dom Nr 19 i spichlerz, drew., 4 æw. XIX w.,

w³. St. Kierzek,
- E4 - dom Nr 20, drew., 4 æw. XIX w. i stodo³a z 1940 r.,

w³. E. Biros,
- E5 - dom Nr 25, drew., 1 æw. XX w., w³. A. Toporkiewicz,
- E6 - dom Nr 26, drew., 1 æw. XX w., w³. J. Wydra,
- E7 - dom Nr 29, drew., 1 æw. XX w., w³. W. Matras,
- E8 - dom Nr 34, drew., 1940 r., w³. J. Œliwa,
- E9 - dom drew., Nr 56 oraz spichlerz mur., 1 æw. XX w.,
- E10- stodo³a, Nr 66, drew., 4 æw. XIX w., w³. J. Gacal,
- E11- dom Nr 80, drew., 1 æw. XX w., w³. A. Grzyb,
- E12- dom Nr 83 drew., 1 æw. XX w., w³. J. Pucia,
- E13- Szko³a Gminna Nr 70, drew., 1 æw. XX w.;

5) wieœ Krasne - Lasocice:
- E1 - koœció³,
- E2 - kapliczka Jezusa Frasobliwego przy koœciele,
- E3 - kapliczka Œw. Katarzyny przy domu Nr 36,
- E4 - kapliczka M.B. Czêstochowskiej przy domu Nr 31,
- E5 - krzy¿ przy domu Nr 80,
- E6 - krzy¿ przy domu Nr 29,
- E7 - dom Nr 8 drew., 1 æw. XX w., w³. J. Basta,
- E8 - dom Nr 19, drew., 1929 r., w³. St. Œmigla,
- E9 - dom Nr 28, drew., 4 æw. XIX w. i stodo³a drew.

1 æw. XX w., w³. Al. Koza,
- E10- dom Nr 32, drew., 1 æw. XX w., w³. P. Kapera,
- E11- dom Nr 143, drew., 1945 r., w³. W³. Mazanek.
- E12- dom Nr 56, drew., 4 æw., XIX w., w³. T. Wêgrzyn,
- E13- dom Nr 58, drew., 1 æw. XX w., w³. J. Szczypkowski,
- E14- dom Nr 78, drew., 1915 r., stajnia drew., 1936 r.,

studnia mur. 1915 r., w³. St. Kutaj,
- E15- studnia mur. 1904 r., w³. J. Ró¿ana,
- E16- dom Nr 88, drew., 1 æw. XX w. w³. J. Wêgrzyn,
- E17 - na cmentarzu parafialnym - kwatery wojenne z okre-

su I wojny œwiatowej w gminnej ewidencji zabytków;
6) wieœ Mstów:

- E1 - dom Nr 20, drew. 1895 r., w³. K. Mazanek,
- E2 - dom Nr 21, drew., 1912 r., w³. M. Opach,
- E3 - dom Nr 94, drew., 1 æw. XX w., w³. J. Bogacz,
- E4 - dom Nr 60 drew. i stodo³a drew., 1 æw. XX w.,

w³. K. Wêgrzyn,
- E5 - kapliczka przydro¿na mur. (domkowa) XIX w.;
- E6 - park dworski, wpisany do rejestru zabytków,

Ks. A - 525;
7) wieœ Pogorzany:

- E1 - kapliczka M.B. Czêstochowskiej przy drodze na-
przeciwko domu Nr 1, w³. J. Cygal,

- E2 - willa "Anna" Nr 64, drew., z 1890 r., w³. M. Ziemiañski,
- E3 - dom i piwnica Nr 1, drew., pocz. XX w., w³. W. Biel,
- E4 - dom Nr 3, drew., z 1945 r., w³. S. Hajduga,
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- E5 - dom Nr 98, drew., z 1910 r. w³. M. Ziemiañska,
- E6 - dom Nr 95, mur., z 1900 r., w³. K. Zawiœlak,
- E7 - zabytkowa kapliczka z 1864 r. w gminnej ewidencji

zabytków;
8) wieœ Sadek:

- E1 - zespó³ dworsko-parkowy,
- E2 - stajnia przy dworze,
- E3 - stodo³a i spichlerz przy dworze,
- E4 - dom Nr 87, drew., 1 æw. XX w., w³. Cz. Tabak;

9) wieœ S³upia:
- E1 - zespó³ dworsko-parkowy, w tym:
- dwór z pocz. XX w., (przebudowany),
- stodo³a dworska z pocz. XX w.,
- czworaki,
- dworskie budynki gospodarcze,
- park dworski z k. XIX lub pocz. XX w. (romantyczny

ogród w³oski),
- E2 - dom Nr 23, stodo³a, stajnia drew., 1935 r., w³. J. Pala,
- E3 - dom Nr 37, stodo³a, drew., 4 æw. XIX w., w³. J. Sora,
- E4 - dom Nr 78, drew., 1945 r., w³. J. Bogacz,
- E5 - dom dworski Nr 331, drew., 4 æw. XIX w.,
- E6 - kapliczka Œw. Franciszka,
- E7 - cmentarz z I wojny œwiatowej wraz z kapliczk¹ -

wpisany do gminnej ewidencji zabytków;
10) wieœ Szczyrzyc:

- E1 - figura M.B. Bolesnej przy szkole,
- E2 - figurka Œw. Floriana przy domu Nr 52,
- E3 - figurka Chrystusa,
- E4 - budynek browaru, mur. z 1623 r., w³. Gminy oraz

nowy browar z pocz. XX w.,
- E5 - szko³a podstawowa, mur. 1935 r.,
- E6 - stajnia przy domu Nr 19, drew., 4 æw. XIX w.,

w³. St. Rymarczyk,
- E7 - dom Nr 22, drew., 4 æw. XIX w., w³. W³. Korba,
- E8 - dom Nr 23, drew., z 1911, w³. Ed. Œliwa,
- E9 - dom Nr 25, stajnia, drew., z 1936 r., i stodo³a drew.,

4 æw. XIX w., w³. J. Dudek,
- E10- dom Nr 34, stodo³a, drew., 4 æw., XIX w., w³. P. Ry-

marczyk,
- E11- dom Nr 52, z 4 æw. XIX w., w³. A. Wysopal,
- E12- dom Nr 67, drew., 2 æw. XX w., w³. A. Janus,
- E13- dom Nr 71, drew., 4 æw. XIX w., w³. M. Staœko.
- E14- dom Nr 86, stodo³a, stajnia, drew., 1 æw. XX w.,

w³. J. Kruczek,
- E15- dom Nr 15, drew., z 1935 r., w³. Br. Matykiewicz,
- E16- stodo³a przy domu Nr 14, drew., pocz. XX w.,

w³. E. Cudek,
- E17- dom i stodo³a Nr 58, drew., z 1912 r., w³. Fr. Wê-

grzyn,
- E18- dom Nr 65, drew., 1901 r., w³. J. Wójcik,
- E19- dom Nr 69, drew., koniec XIX w., W³. Bia³oñ,
- E20- dom Nr 72, drew., studnia mur., po³. XIX w.,

w³. H. Konica,
- E21- dom Nr 80, mur., koniec XIX w., w³. M. Wójcik,
- E22- dom Nr 44, mur., 4 æw. XIX w., w³. Fr. Gabrzycki,
- E23 - zespó³ koœcielno-klasztorny, wpisany do rejestru

zabytków Ks. A -115;
- E24 - cmentarz z I wojny œwiatowej wraz z kapliczk¹ -

wpisany do gminnej ewidencji zabytków;
11) wieœ Szyk:

- E1 - koœció³ parafialny z plebani¹, wikariatk¹ i stodo³¹
koœcieln¹, wpisany do rejestru zabytków Ks. A -117,

- E2 - kapliczka nad koœcio³em z 1830 r.,
- E3 - kapliczka z 1750 r.,
- E4 - kuŸnia, w³. J. Sewielski,
- E5 - pozosta³oœci zespo³u dworsko-parkowego,

- E6 - dom Nr 5, stodo³a, spichlerz, drew., 1 æw. XX w.,
w³. K. Sewi³o

- E7 - dom Nr 6, stodo³a, spichlerz, drew., 1 æw. XX w.,
w³. L. Œwi¹tko,

- E8 - dom Nr 10, drew., 1945 r., w³. Fr. Bieda,
- E9 - dom Nr 15, drew., 1916 r., w³. E. Nowak,
- E10- dom Nr 23, stajnia, spichlerz drew., i piwnica, mur.,

1 æw. XX w., w³. B. Rutka,
- E11- dom i spichlerz Nr 24, drew., 1910 r., w³. M. Œliwa,
- E12- dom Nr 25, spichlerz, drew., i piwnica mur.,

4 æw. XIX w., w³. P. Sewi³o,
- E13- dom Nr 27 drew., 1914 r., w³. W. Sewi³o,
- E14- dom Nr 30, drew., 1941 r., w³. A. Sewi³o,
- E15- dom i stodo³a Nr 31, drew., 1916 r., w³. J. Kapera,
- E16- dom Nr 32, drew. z 1928 r., spichlerz z piwnic¹

mur.-drew. z 1941 r., stodo³a drew. z 1941 r., spichlerz
drew. z 1928 r., w³. J. Sewi³o,

- E17- dom Nr 37, drew., 1 æw. XX w., w³. T. Natanek,
- E18- dom Nr 38, stajnia, spichlerz, stodo³a, drew.,

1 æw. XX w. (K. Karaœ)
- E19- dom Nr 81, drew., 1910 r., w³. E. Nowak,
- E20- dom Nr 84, drew., 1 æw. XX w., w³. J. Kaper,
- E21- dom Nr 98, drew., 1814 r., w³. L. Kruczek,
- E22- klub rolnika Nr 117, drew., 1 æw. XX w.,
- E23- dom Nr 120, drew., 1 æw. XX w., w³. W³. Sewi³o,
- E24- dom Nr 130, drew., 1 æw. XX w., w³. W³. Kotara,
- E25- dom Nr 132, drew. i piwnica mur., 1919 r.,

w³. L. Piwko,
- E26- dom Nr 136, drew., 1 æw. XX w., w³. J. Kapera,
- E27- dom Nr 139, drew., 1941 r., w³. A. Pardon,
- E28- dom Nr 140, drew., 1940 r., w³. St. Pietroñ,
- E29- dom Nr 142, drew., 1 æw. XX w., w³. M. Sewi³o,
- E30- dom Nr 150, drew., 1 æw., XX w., w³. M. Opach.
- E31- most przy posesji Nr 117, kam. 1 æw. XX w.,
- E32- most przy posesji Nr 120, kam., 1 æw. XX w.,
- E33- most przy posesji Nr 141, kam., 1 æw. XX w.,
- E34- budynki GS-u, drew., 1 æw. XX w.,
- E35 - cmentarz epidemiczny - wpisany do gminnej ewi-

dencji zabytków;
12) wieœ Wilkowisko:

- E1 - koœció³ Œw. Katarzyny, drew. oraz mur koœcielny,
- E2 - drewutnia przy szkole, drew., 1909 r. w³. U. Gminy,
- E3 - dom, w³. W³. W³adys³aw Zaj¹c, 4 æw., XIX w.,
- E4 - dom Nr 43, drew., z 1938 r., w³. E. Kokoszka,
- E5 - dom Nr 83, drew., z 1905 r., w³. W. Kasprzyk,
- E6 - dom Nr 94, z pocz. XX w., w³. T. Papierniak,
- E7 - dom Nr 130, drew., pocz. XX w., w³. W. £ukaszczyk,
- E8 - dom Nr 196, drew., pocz. XX w., w³. R. Kaleta,
- E9 - dom Nr 208, drew., 1943 r., w³. M. Kawecka,
- E10- dawna szko³a, mur. 1909 r., w³. U. Gminy,
- E11- kapliczka ko³o zagrody Nr 43, z 1890 r., w³. M. Wi-

domska (typ domkowy),
- E12 - kapliczka œw. Wojciecha, w³. A. Górecki,
- E13- kapliczka na Zagórzu, w³. W. Koperek,
- E14- kapliczka Œw. Rodziny przy posesji Nr 70, z 1893 r.,

w³. S. Patra,
- E15- kapliczka przy drodze z Jod³ownika.

ROZDZIA£ 6
STREFA NR 6 - OCHRONY ZASOBÓW ŒRODOWISKA

§ 151

1. Obowi¹zuje ochrona zasobów œrodowiska - w znaczeniu
objêtym Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póŸn. zm.).
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2. Obowi¹zuje ochrona wód powierzchniowych i podziem-
nych - w znaczeniu objêtym Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,
z póŸn. zm.) oraz Ustaw¹ z 2005 r. Prawo wodne (Dz. U. 239,
poz. 2019 z póŸn. zm.), w tym nale¿y podporz¹dkowaæ spo-
sób zagospodarowania terenów - ochronie i poprawie zaso-
bów wód powierzchniowych, uwzglêdniaj¹c po³o¿enie Gmi-
ny w obrêbie obszaru szczególnej ochrony zasobów wody
i nadrzêdnej roli gospodarki wodnej, co oznacza potrzebê:
1) uporz¹dkowania gospodarki œciekowej i odpadami,
2) zapobiegania powstawaniu nowych Ÿróde³ zanieczysz-

czeñ,
3) odtworzenia obudowy biologicznej rzek i potoków,
4) zabezpieczenia stoków przed odwodnieniem poprzez sys-

tematyczne melioracje oraz zastêpowanie ich fitomelio-
racjami lub melioracjami niesystematycznymi,

5) zagospodarowania przeciwerozyjnego terenów podat-
nych na erozjê,

6) minimalizowania zu¿ycia zasobów naturalnych poprzez
kontrolê iloœci ujêæ wód podziemnych, w celu niedopusz-
czenia do przeeksploatowania wód, zw³aszcza wód s³a-
bo-odnawialnych,

7) poprawiania jakoœci wód, poprzez budowê sieci kanaliza-
cyjnej i oczyszczalni œcieków, ochronê ujêæ wód, budowê
filtrów biologicznych wzd³u¿ cieków wodnych, racjonalne
stosowanie zabiegów agrotechnicznych w celu zmniejsze-
nia erozji, likwidacjê "dzikich" wysypisk odpadów.

3. Obowi¹zuje ochrona u¿ytków rolnych - w znaczeniu objê-
tym Ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rol-
nych i leœnych (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 121,
poz. 1266. z póŸn. zm.); w tym celu wyznacza siê w planie
kompleksy rolne - szczególnie chronione oraz przeznacza
siê na cele nierolnicze:
1) grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klas III o zwartym

obszarze nie przekraczaj¹cym 0,50 ha,
2) grunty rolne stanowi¹ce u¿ytki rolne klas IV o zwartym

obszarze nie przekraczaj¹cym 1,00 ha,
3) grunty rolne klas V i VI nie wymagaj¹ce zgody, o której

mowa w art. 7, ust. 2 wymienionej Ustawy.
4. Obowi¹zuje ochrona u¿ytków leœnych - lasów i zadrze-

wieñ - w znaczeniu objêtym Ustaw¹ z dnia 3 lutego 1995 r.
o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. U. Nr 121,
poz. 1266, z póŸn. zm.), Ustaw¹ z dnia 28 wrzeœnia 1991 r.
o lasach (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r., Nr 56, poz. 679
z póŸn. zm.) oraz Ustaw¹ z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochro-
nie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póŸn. zm.); w tym celu
wyznacza siê w planie kompleksy leœne szczególnie chro-
nione oraz nie przeznacza siê w planie terenów leœnych na ce-
le nieleœne.

5. Obowi¹zuje ochrona z³ó¿ surowców mineralnych - w zna-
czeniu objêtym Ustaw¹ z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony œrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póŸn. zm.);
w tym celu wyznacza siê w planie tereny udokumentowa-
nych oraz tereny nieudokumentowanych z³ó¿ surowców mi-
neralnych.

6. W planie wyznacza siê strefê ochrony zasobów œrodowi-
ska, w tym:
1) tereny korytarzy ekologicznych - §152,
2) tereny Ÿródliskowe - §153,
3) tereny ochrony ujêæ wody i innych urz¹dzeñ zw. z gospo-

dark¹ wodn¹ - §154,
4) tereny w strefach ochronnych ujêæ wody (ochrony bezpo-

œredniej) - §155,
5) tereny ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziemnych

Nr 442 "Dolina Stradomki" - §156, §157,

6) tereny ochrony kompleksów rolnych - §158,
7) tereny ochrony kompleksów leœnych - Lasów Pañstwo-

wych - §159,
9) tereny udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych

- §160,
8) tereny nieudokumentowanych z³ó¿ surowców mineral-

nych - §161.

§ 152

1. Wyznacza siê tereny 6a oraz granice 6a-EKO - korytarzy
ekologicznych, w tym:
1) dolin rzek - Stradomki i Tarnawki (korytarze ekologiczne -

ponadlokalne),
2) dolin potoków o lokalnych nazwach: Sawka, D¹browy,

Szyja, Katowski, Czarnowicki, Kwitowski, Jaworski, Go-
dusza, Stró¿a, Borek, Stawisko, Podlesie, Górowski, Li-
powski, Ryje, Przylasek, Owsiany, Ryjski, Kaletowski, Zim-
na Woda, Od Kostrzy, Jod³ówka oraz pozosta³ych bez na-
zwy (korytarze ekologiczne - lokalne) wraz z otulin¹ biolo-
giczn¹ - zieleni¹ ³êgow¹, enklawami ³¹k i pastwisk oraz
zieleni leœnej.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) sk³adowania substancji szkodliwych - gromadzenia
i przetwarzania odpadów,

b) wprowadzania œcieków bytowych bezpoœrednio do zie-
mi oraz do wód powierzchniowych,

c) grodzenia nieruchomoœci w odleg³oœci bli¿szej ni¿ 1,5 m
od cieku wodnego,

d) wycinania zieleni stanowi¹cej naturaln¹ otulinê biolo-
giczn¹ cieków wodnych,

e) stosowania œrodków ochrony roœlin i niebezpiecznych
ekologicznie sposobów nawo¿enia,

f) prowadzenia uci¹¿liwej dla œrodowiska dzia³alnoœci, za-
gra¿aj¹cej naturalnym zasobom wodnym.

2) Nakazuje siê:
a) zachowanie pasów ochronnych o szerokoœci co najmniej

15 m od granicy skarp brzegowych - wolnych od zabu-
dowy; zmniejszenie odleg³oœci zabudowy od cieku wod-
nego mo¿e nast¹piæ wy³¹cznie w przypadkach uzasad-
nionych istniej¹cym zagospodarowaniem terenu -
wg warunków administratora cieku,

b) zachowanie dostêpu do wody w ramach powszechne-
go korzystania z wód,

c) wprowadzenie przepustów ekologicznych w obrêbie
dróg przecinaj¹cych korytarze ekologiczne,

d) ochronê powi¹zañ ekologicznych z otaczaj¹cymi ob-
szarami,

e) dzia³alnoœæ inwestycyjna, w obrêbie terenów zainwe-
stowanych, wymaga pe³nego wyposa¿enia tych tere-
nów w urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania œcie-
ków bytowych i gospodarczych; szczelne zbiorniki bez-
odp³ywowe, sanitarne dopuszcza siê na okres przej-
œciowy, do czasu pod³¹czenia do zbiorczej sieci kanali-
zacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej oczyszczalni œcie-
ków - alternatywnie do oczyszczalni grupowej.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
b) prowadzenie robót remontowych, konserwacyjnych

i zabezpieczaj¹cych w korytach cieków wodnych.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.
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3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
korytarzy ekologicznych - Dzia³ II.

§ 153

1. Wyznacza siê tereny 6b oraz granice 6b-WZ - terenów
Ÿródliskowych.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) prowadzenia uci¹¿liwej dla œrodowiska dzia³alnoœci,
mog¹cej zagra¿aæ naturalnym zasobom wodnym oraz
powodowaæ zmianê stosunków wodnych,

b) sk³adowania substancji szkodliwych - gromadzenia
i przetwarzania odpadów,

c) wycinania zieleni stanowi¹cej naturaln¹ otulinê biolo-
giczn¹ Ÿróde³,

d) stosowania œrodków ochrony roœlin i niebezpiecznych
ekologicznie sposobów nawo¿enia,

e) wprowadzania œcieków bytowych do poziomów wodo-
noœnych wód podziemnych.

2) Nakazuje siê:
a) ochronê otuliny biologicznej Ÿróde³ oraz grup zieleni na

terenach Ÿródliskowych,
b) zachowanie dostêpu do wody w ramach powszechne-

go korzystania z wód,
c) zachowanie wokó³ pojedynczych Ÿróde³ odleg³oœci - min

15 m od Ÿród³a, wolnych od zabudowy (tereny ozna-
czone symbolem WZ - wg ustaleñ w Dziale II,

d) zachowanie wokó³ zbiorowisk Ÿróde³ odleg³oœci - min
15 m od ka¿dego Ÿród³a lub terenów ochrony wg ry-
sunku planu, wolnych od zabudowy,

e) prowadzenie dzia³alnoœci inwestycyjnej w obrêbie
terenów zainwestowanych z pe³nym wyposa¿eniem
tych terenów w urz¹dzenia odprowadzania i oczysz-
czania œcieków bytowych i gospodarczych; szczelne
zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne mog¹ byæ stoso-
wane do czasu pod³¹czenia tych terenów do zbior-
czej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidual-
nej oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczysz-
czalni grupowej.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
b) prowadzenie robót remontowych, konserwacyjnych

i zabezpieczaj¹cych tereny Ÿródliskowe.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

2. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
Ÿródliskowych - Dzia³ II.

§ 154

1. Wyznacza siê tereny 6c oraz granice 6c-W - terenów ochro-
ny ujêæ wody i innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹ wodn¹.

2. Obowi¹zuje spe³nienie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów, o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) prowadzenia uci¹¿liwej dla œrodowiska dzia³alnoœci,
mog¹cej zagra¿aæ naturalnym zasobom wodnym oraz
powodowaæ zmianê stosunków wodnych,

b) sk³adowania substancji szkodliwych - gromadzenia
i przetwarzania odpadów,

c) stosowania œrodków ochrony roœlin i niebezpiecznych
ekologicznie sposobów nawo¿enia,

d) wprowadzania œcieków bytowych do poziomów wodo-
noœnych wód podziemnych.

2) Nakazuje siê:
a) ochronê otuliny biologicznej Ÿróde³ oraz grup zieleni

na terenach Ÿródliskowych,
b) zachowanie dostêpu do wody w ramach powszechne-

go korzystania z wód,
c) zachowanie wokó³ ujêæ wody pitnej odleg³oœci - min

25 m od terenu ujêcia, wolnych od zabudowy,
d) zachowanie wokó³ zbiorników wody pitnej odleg³oœci -

min 15 m od terenu urz¹dzenia, wolnych od zabudowy,
z wyj¹tkiem zbiornika w S³upi, gdzie teren ochrony po-
krywa siê z terenem projektowanego zbiornika,

e) prowadzenie dzia³alnoœci inwestycyjnej w obrêbie te-
renów zainwestowanych z pe³nym wyposa¿eniem
tych terenów w urz¹dzenia odprowadzania i oczysz-
czania œcieków bytowych i gospodarczych; szczelne
zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne mog¹ byæ stoso-
wane do czasu pod³¹czenia tych terenów do zbiorczej
sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej
oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczyszczalni
grupowej.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
b) prowadzenie robót remontowych, konserwacyjnych i

zabezpieczaj¹cych istniej¹ce urz¹dzenia.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
ochrony ujêæ wody i innych urz¹dzeñ zw. z gospodark¹
wodn¹ - Dzia³ II.

§ 155

1. Wyznacza siê tereny 6d oraz granice 6d-SOB - stref ochron-
nych ujêæ wody (ochrony bezpoœredniej), istniej¹ce i pro-
jektowane - w granicach ogrodzenia lub terenu inwestycji
o okreœlonej powierzchni i wymiarach, na podstawie pozwo-
leñ wodno-prawnych i dokumentacji hydrogeologicznych
oraz aktualnych projektów tych stref, w tym:

1) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "S³upia - Dalnia"
(studnie wiercone O1, O2, O3) - pozwolenie wodnopraw-
ne, strefa ochrony bezpoœredniej dla ka¿dej studni - 10 m
x10 m;

2) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Mstów - Mokra"
(studnie kopane) - brak pozwolenia wodnoprawnego -
proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m;

3) ujêcie wody brzegowe, istniej¹ce "Pogorzany-Wie-
niec" Nr 1, na potoku leœnym, na terenie wzniesienia
Ciecieñ w miejscowoœci Pogorzany - pozwolenie wod-
noprawne, posiada naturaln¹ strefê ochrony - proj. strefa
ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m;

4) ujêcie wody brzegowe, projektowane "Pogorzany-
Wieniec" Nr 2, na potoku leœnym w miejscowoœci Pogo-
rzany - pozwolenie wodnoprawne, posiada naturaln¹
strefê ochrony - proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 10 m
x 10 m;

5) ujêcie wody brzegowe, projektowane "Pogorzany-
• ród³a Nr 3, ko³o drogi Wiœniowskiej", na potoku leœnym
w miejscowoœci Pogorzany - brak pozwolenia wodno-
prawnego, posiada naturaln¹ strefê ochrony - proj. strefa
ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m;

6) ujêcie wody brzegowe, istniej¹ce "Pogorzany - Wierz-
ki, na potoku leœnym - "Kwitowskim" w miejscowo-
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œci Pogorzany, pozwolenie wodnoprawne, - strefa ochro-
ny bezpoœredniej ujêcia - 5,5 m x 3,4 m;

7) ujêcie wody brzegowe, istniej¹ce "Janowice - Szczy-
rzyc", na potoku leœnym - "Jaworskim" w miejscowoœci
Janowice, brak pozwolenia wodnoprawnego, posiada
naturaln¹ strefê ochrony - proj. strefa ochrony bezpo-
œredniej - 10 m x 10 m;

8) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Janowice" (stud-
nie wiercone O1, O2 ze zbiornikiem wody) - pozwolenie
wodnoprawne, strefa ochrony bezpoœredniej studni O1,
O2 - 8 m x 8 m;

9) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Janowice" (stud-
nia wiercona O-3) - pozwolenie wodnoprawne, strefa
ochrony bezpoœredniej 3 m x 3 m;

10) ujêcie wody brzegowe infiltracyjne, istniej¹ce "Jo-
d³ownik" na potoku bez nazwy - brak pozwolenia wod-
noprawnego, proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 10 m
x 10 m;

11) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Jod³ownik - Mar-
kuszowa" (studnia wiercona O1) - pozwolenie wodno-
prawne, strefa ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m;

12) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Jod³ownik" (stud-
nia wiercona S1) - pozwolenie wodnoprawne, strefa
ochrony bezpoœredniej - 16 m x 16 m;

13) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Jod³ownik" (stud-
nia wiercona S2) - pozwolenie wodnoprawne, strefa
ochrony bezpoœredniej - 20 m x 16 m;

14) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Jod³ownik" (stud-
nia wiercona S3) - pozwolenie wodnoprawne, strefa
ochrony bezpoœredniej - 3 m x 3 m;

15) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Jod³ownik" (stud-
nia wiercona S4) - pozwolenie wodnoprawne, strefa
ochrony bezpoœredniej - 4 m x 4 m;

16) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Jod³ownik" (stud-
nia kopana Sk-1) - pozwolenie wodnoprawne, strefa
ochrony bezpoœredniej - 4 m x 4 m;

17) ujêcia wody studzienne, istniej¹ce "Jod³ownik", przy
drodze na Wilkowisko (studnie wiercone S2, S6, S7, S8 )
- decyzja zasobowa GT.VII.7034/6/76 z dnia 30.07.1976 r.
- proj. strefa ochrony bezpoœredniej dla ka¿dej studni -
16 m x 16 m;

18) ujêcia wody brzegowe, istniej¹ce "Kostrza" (Nr 1 i Nr 2),
na potoku leœnym, - ujêcie Nr 1 - pozwolenie wodnopraw-
ne z dnia 07. 07. 1992. r. znak: OŒ.IV-6210/49/92, wa¿ne
do 31.07. 2030 r. posiada naturaln¹ strefê ochrony -
proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 10 m x 10 m. - ujêcie
Nr 2 - brak pozwolenia wodnoprawnego,

19) ujêcia wody studzienne, istniej¹ce "Kostrza" (O2 i O3),
na terenie Lasów Pañstwowych
- ujêcie Nr O2 - posiada naturaln¹ strefê ochrony -

proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 5 m x 5 m,
- ujêcie Nr O3 - posiada naturaln¹ strefê ochrony -

proj. strefa ochrony bezpoœredniej - 5 m x 5 m;
20) ujêcie wody studzienne, istniej¹ce "Wilkowisko - Za-

górze" (studnia wiercona O1)
- pozwolenie wodnoprawne, strefa ochrony bezpoœred-

niej - 10 m x 10 m.
2. Obowi¹zuje spe³nienie szczególnych warunków zago-

spodarowania terenów w strefach ochrony bezpoœred-
niej, o których mowa w ust. 1., w tym nale¿y:
1) odprowadzaæ wody opadowe w sposób uniemo¿liwiaj¹-

cy przedostawanie siê ich do urz¹dzeñ s³u¿¹cych do po-
boru wody,

2) zagospodarowaæ teren ochrony bezpoœredniej zieleni¹,
3) odprowadzaæ poza granicê terenu ochrony bezpoœred-

niej œcieki z urz¹dzeñ sanitarnych, przeznaczonych do u¿yt-
ku osób zatrudnionych przy obs³udze urz¹dzeñ s³u¿¹cych
do poboru wody,

4) ograniczyæ do niezbêdnych potrzeb, przebywanie osób
niezatrudnionych przy obs³udze urz¹dzeñ s³u¿¹cych do
poboru wody,

5) ogrodziæ tereny ochrony bezpoœredniej, a ich granice prze-
biegaj¹ce przez wody powierzchniowe oznaczyæ za po-
moc¹ rozmieszczonych w widocznych miejscach - sta³ych
znaków stoj¹cych lub p³ywaj¹cych; na ogrodzeniu oraz
znakach umieœciæ tablice zawieraj¹ce informacje o ujêciu
wody i zakazie wstêpu osób nieupowa¿nionych.

6) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przy ujêciach wody, o których mowa w ust .1. nie planuje siê
wyznaczenia stref ochrony poœredniej.

4. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
w strefach ochronnych ujêæ wody (ochrony bezpoœred-
niej) - Dzia³ II.

§ 156

1. Wyznacza siê tereny 6e oraz granice 6e-ONO - Obszaru
Najwy¿szej Ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 442 "Dolina Stradomki".

2. Obowi¹zuje spe³nienie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów ONO - Obszaru Najwy¿szej Ochrony, o któ-
rym mowa w ust. 1.
1) Na terenach ONO zakazuje siê:

a) sk³adowania substancji szkodliwych - gromadzenia
i przetwarzania odpadów,

b) niszczenia otuliny biologicznej rzeki Stradomki, pe³ni¹-
cego rolê ochronnego filtru zanieczyszczeñ.

c) stosowania niebezpiecznych ekologicznie œrodków
ochrony roœlin i sposobów nawo¿enia,

d) wprowadzania nie oczyszczonych œcieków bytowych
do poziomów wodonoœnych wód podziemnych.

2) Na terenach ONO nakazuje siê:
a) szczególn¹ kontrolê rozwoju osadnictwa i rolnictwa,

w tym: produkcji rolniczej i nierolniczej - w zakresie go-
spodarki wodno-œciekowej, stosowania chemicznych
œrodków nawo¿enia i ochrony roœlin, mo¿liwoœci wpro-
wadzania technologii produkcyjnych oraz gospodarki
odpadami,

b) sprawdzenie szczelnoœci istniej¹cych szamb oraz likwi-
dacja nieprawid³owoœci w zakresie gospodarki wod-
no-œciekowej,

c) bezwzglêdn¹ likwidacjê dzikich wysypisk odpadów,
d) przy modernizacji, remoncie lub przebudowie dróg -

uszczelnienie rowów, uniemo¿liwiaj¹ce ska¿enie grun-
tu substancjami ropopochodnymi,

e) przy dzia³alnoœci inwestycyjnej w obrêbie terenów po-
³o¿onych w granicach obszarów ONO - sukcesywn¹ re-
alizacjê zbiorczego, komunalnego systemu odprowa-
dzania i oczyszczania œcieków sanitarnych oraz upo-
rz¹dkowania systemu gromadzenia i usuwania odpa-
dów - w sposób nie zagra¿aj¹cy zasobom wód pod-
ziemnych zbiornika; na okres przejœciowy dopuszcza siê
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe.

3) Na terenach ONO dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.
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3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
po³o¿onych w granicach obszaru ONO G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych Nr 442 - "Dolina Stradomki" -
Dzia³ II.

§ 157

1. Wyznacza siê tereny 6f oraz granice 6f-OWO - Obszaru
Wysokiej Ochrony G³ównego Zbiornika Wód Podziem-
nych Nr 442 "Dolina Stradomki".

2. Obowi¹zuje spe³nienie szczególnych warunków zagospoda-
rowania terenów OWO - Obszaru Wysokiej Ochrony, o któ-
rym mowa w ust. 3.
1) Na terenach OWO zakazuje siê:

a) sk³adowania substancji szkodliwych - gromadzenia
i przetwarzania odpadów,

b) niszczenia otuliny biologicznej rzeki Stradomki, pe³ni¹-
cego rolê ochronnego filtru zanieczyszczeñ.

c) stosowania niebezpiecznych ekologicznie œrodków
ochrony roœlin i sposobów nawo¿enia,

d) wprowadzania nie oczyszczonych œcieków bytowych
do poziomów wodonoœnych wód podziemnych.

2) Na terenach OWO nakazuje siê:
a) szczególn¹ kontrolê rozwoju osadnictwa i rolnictwa,

w tym: produkcji rolniczej i nierolniczej - w zakresie go-
spodarki wodno-œciekowej, stosowania chemicznych
œrodków nawo¿enia i ochrony roœlin, mo¿liwoœci wpro-
wadzania technologii produkcyjnych oraz gospodarki
odpadami,

b) sprawdzenie szczelnoœci istniej¹cych szamb oraz likwi-
dacja nieprawid³owoœci w zakresie gospodarki wod-
no-œciekowej,

c) bezwzglêdn¹ likwidacjê dzikich wysypisk odpadów,
d) przy modernizacji, remoncie lub przebudowie dróg -

uszczelnienie rowów, uniemo¿liwiaj¹ce ska¿enie grun-
tu substancjami ropopochodnymi,

e) przy dzia³alnoœci inwestycyjnej w obrêbie terenów po-
³o¿onych w granicach obszarów OWO - pe³ne wyposa-
¿enie w urz¹dzenia odprowadzania i oczyszczania œcie-
ków bytowych i gospodarczych; szczelne zbiorniki bez-
odp³ywowe, sanitarne dopuszcza siê na okres przej-
œciowy, do czasu pod³¹czenia do zbiorczej - komunalnej
lub do indywidualnej oczyszczalni œcieków - alterna-
tywnie do oczyszczalni grupowej.

3) Na terenach OWO dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
po³o¿onych w granicach obszaru OWO G³ównego Zbior-
nika Wód Podziemnych Nr 442 - "Dolina Stradomki" -
Dzia³ II.

§ 158

1. Wyznacza siê tereny 6g oraz granice 6g-B - terenów ochro-
ny kompleksów rolnych, w tym: u¿ytków rolnych o wy-
sokich klasach bonitacyjnych gleb.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust.1.
1) Zakazuje siê:

a) tworzenia nowych siedlisk osadniczych na terenach
otwartych (zakaz nie obejmuje mo¿liwoœci powiêksza-
nia istniej¹cych siedlisk zabudowy zagrodowej, w tym:

realizacji drugiego domu mieszkalnego, zabudowy go-
spodarczej oraz urz¹dzeñ towarzysz¹cych),

b) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów,
c) niszczenia zieleni œródpolnej oraz zieleni ³êgowej.

2) Nakazuje siê:
a) wykluczenie ingerencji mog¹cych powodowaæ zmianê

klasyfikacji gleb, w tym: obni¿enie ich wartoœci,
b) ochronê wartoœci produkcyjnych - rolniczych poprzez

spe³nienie wymagañ ochrony œrodowiska w zakresie
systemów upraw w odniesieniu do lokalnych uwarun-
kowañ œrodowiska,

c) stosowanie œrodków ochrony roœlin w sposób nie naru-
szaj¹cy warunków przeznaczenia terenów s¹siednich.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych prze-

znaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.
3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów

ochrony kompleksów rolnych - Dzia³ II.

§ 159

1. Wyznacza siê tereny 6h oraz granice 6h-ALP terenów
ochrony kompleksów leœnych, w tym: u¿ytków leœnych
w Administracji Lasów Pañstwowych.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów
ochrony kompleksów leœnych.
1) Zakazuje siê:

a) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów,
b) niszczenia i uszkadzania szaty roœlinnej.

2) Nakazuje siê:
a) system upraw leœnych wg planów urz¹dzenia lasów -

zgodnie z przepisami odrêbnymi.
b) zachowanie równowagi przyrodniczej leœnych zasobów

genetycznych, stabilnoœci ekosystemów i utrzymania
procesów ekologicznych, ró¿norodnoœci gatunkowej,
dziedzictwa geologicznego, ci¹g³oœci istnienia gatun-
ków i ekosystemów, w³aœciwego stanu zasobów
i sk³adników przyrody.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
a) wykorzystanie turystyczne terenów leœnych do form

zgodnych z ochron¹ przyrody oraz przepisami odrêb-
nymi o Lasach Pañstwowych,

b) dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
ochrony kompleksów leœnych - u¿ytków leœnych w Ad-
ministracji Lasów Pañstwowych - Dzia³ II.

§ 160

1. Wyznacza siê tereny 6i oraz granice 6i-ZU - terenów udo-
kumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych, w tym: we
wsi Szczyrzyc, w obrêbie z³o¿a "Szczyrzyc"- gliny czwarto-
rzêdowej.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) sk³adowania substancji szkodliwych - gromadzenia
i przetwarzania odpadów,

b) realizacji zabudowy uniemo¿liwiaj¹cej eksploatacjê z³ó¿,
c) nieformalnej eksploatacji surowców.
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2) Nakazuje siê:
a) dzia³alnoœæ inwestycyjna na terenach udokumentowa-

nych z³ó¿ surowców mineralnych, zwi¹zana z eksplo-
atacj¹ tych z³ó¿, mo¿e byæ prowadzona - zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi, na podstawie aktualnie obowi¹zu-
j¹cej koncesji, po wyznaczeniu obszaru i terenu górni-
czego, zachowania filaru ochronnego - w dostosowa-
niu do granic prowadzonej dzia³alnoœci, z obowi¹zkiem
rekultywacji terenów po zakoñczeniu eksploatacji,

b) dzia³alnoœæ inwestycyjna na terenach udokumentowa-
nych z³ó¿ surowców mineralnych, nie zwi¹zana z eks-
ploatacj¹ tych z³ó¿, mo¿e byæ prowadzona - zgodnie
z przepisami odrêbnymi pod warunkiem:
- okreœlenia nowych granic z³o¿a - przy z³o¿ach czê-

œciowo wyeksploatowanych, w sposób aby nie obej-
mowa³y terenów projektowanej inwestycji,

- rozliczenia zasobów z³o¿a - przy z³o¿ach ca³kowicie
wyeksploatowanych - po akceptacji przez w³aœciwe
organy administracji geologicznej oraz wykreœleniu
z aktualnie obowi¹zuj¹cego "Bilansu kopalin i wód
podziemnych w Polsce",

c) w przypadku wyznaczenia filara ochronnego obowi¹-
zuje spe³nienie wymagañ wynikaj¹cych z przepisów od-
rêbnych, w szczególnoœci zakaz inwestycji nie zwi¹za-
nych z eksploatacja z³ó¿.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów udo-
kumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych - Dzia³ II.

§ 161

1. Wyznacza siê tereny 6j oraz granice 6j-ZN Nr - terenów nie
udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych, w tym:
1) we wsi S³upia na terenie leœnym - z³o¿e Nr 1 piaskowca

trzeciorzêdowego,
2) we wsi Góra Œwiêtego Jana - z³o¿e Nr 2 kruszywa natu-

ralnego czwartorzêdowego,
3) we wsi Szczyrzyc w zakolu rzeki Stradomki - z³o¿e Nr 3

kruszywa naturalnego czwartorzêdowego,
4) we wsi Janowice (Wadzyñ) w rejonie cegielni - z³o¿e Nr 4

gliny czwartorzêdowej,
5) we wsi Krasne - Lasocice - z³o¿e Nr 5 gliny czwartorzê-

dowej.
2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,

o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) sk³adowania substancji szkodliwych - gromadzenia
i przetwarzania odpadów,

b) nieformalnej eksploatacji surowców.
b) dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu - Dzia³ II.

2) Nakazuje siê:
a) dzia³alnoœæ inwestycyjna na terenach nie udokumen-

towanych z³ó¿ surowców mineralnych, zwi¹zana z eks-
ploatacj¹ tych z³ó¿ (na terenach wyznaczonych dla pro-
wadzenia ich eksploatacji w niniejszym planie) mo¿e
byæ podjêta - zgodnie z przepisami odrêbnymi, na pod-
stawie aktualnie obowi¹zuj¹cej koncesji, po wyznacze-
niu obszaru i terenu górniczego, zachowania filaru
ochronnego - w dostosowaniu do granic prowadzonej
dzia³alnoœci, z obowi¹zkiem rekultywacji terenów po
zakoñczeniu eksploatacji,

b) dzia³alnoœæ inwestycyjna na terenach nie udokumen-
towanych z³ó¿ surowców mineralnych, nie zwi¹zana
z eksploatacj¹ tych z³ó¿ (na terenach zainwestowanych
oraz przeznaczonych do zabudowy w niniejszym pla-
nie) mo¿e byæ podjêta pod warunkiem, i¿ nie przewidu-
je siê podjêcia prac dokumentacyjnych z³o¿a oraz jego
przysz³ej eksploatacji.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
nieudokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych -
Dzia³ II.

ROZDZIA£ 7

ZASADY OCHRONY PRZED ZAGRO¯ENIAMI
W ŒRODOWISKU GRANICE I WARUNKI

ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW GÓRNICZYCH

STREFA NR 7 - EKSPLOATACJI SUROWCÓW
MINERALNYCH

§ 162

1. Obowi¹zuje ochrona przed zagro¿eniami przy prowadze-
niu eksploatacji surowców mineralnych, w znaczeniu ob-
jêtym Ustaw¹ Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r.
Nr 27, poz. 96 z póŸn. zm. - Ustawa z dnia 27 lipca o zmianie
Ustawy Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. 2001 Nr 110,
poz. 1190),

2. W planie wyznacza siê strefê eksploatacji surowców mine-
ralnych, w tym: tereny górnicze z³o¿a w Szczyrzycu - §163.

§ 163

1. Wyznacza siê teren 7a oraz granice 7a-PG - terenu górni-
czego "Szczyrzyc", w obrêbie udokumentowanego z³o¿a
gliny czwartorzêdowej.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenu,
o którym mowa w ust.1.
1) Zakazuje siê:

a) sk³adowania substancji szkodliwych dla œrodowiska,
b) realizacji zabudowy uniemo¿liwiaj¹cej eksploatacjê z³ó¿,
c) nieformalnej eksploatacji surowców.

2) Nakazuje siê:
a) dzia³alnoœæ inwestycyjna na terenach górniczych, zwi¹-

zana z eksploatacj¹ z³ó¿, mo¿e byæ prowadzona - zgod-
nie z przepisami odrêbnymi, na podstawie aktualnie
obowi¹zuj¹cej koncesji, po wyznaczeniu obszaru i tere-
nu górniczego, zachowania filaru ochronnego - w do-
stosowaniu do granic prowadzonej dzia³alnoœci, z obo-
wi¹zkiem rekultywacji terenów po zakoñczeniu eksplo-
atacji,

b) dzia³alnoœæ inwestycyjna na terenach górniczych, nie
zwi¹zana z eksploatacj¹ z³ó¿, mo¿e byæ prowadzona -
zgodnie z przepisami odrêbnymi pod warunkiem:
- okreœlenia nowych granic z³o¿a - przy z³o¿ach czê-

œciowo wyeksploatowanych, w sposób aby nie obej-
mowa³y terenów projektowanej inwestycji,

- rozliczenia zasobów z³o¿a - przy z³o¿ach ca³kowicie
wyeksploatowanych - po akceptacji przez w³aœciwe
organy administracji geologicznej oraz wykreœleniu
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z aktualnie obowi¹zuj¹cego "Bilansu kopalin i wód
podziemnych w Polsce".

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
podstawowego przeznaczenia terenów oraz przepisów
odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
górniczych - Dzia³ II.

ROZDZIA£ 8
ZASADY OCHRONY PRZED ZAGRO¯ENIAMI

W ŒRODOWISKU GRANICE I WARUNKI
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZAGRO¯ONYCH

ZALANIEM WODAMI POWODZIOWYMI

STREFA NR 8 - ZAGRO¯EÑ POWODZIOWYCH

§ 164

1. Obowi¹zuje przeciwdzia³anie zagro¿eniu powodzi¹ -
w znaczeniu objêtym Ustaw¹ z 2005 r. Prawo wodne (Dz. U.
Nr 239, poz. 2019 z póŸn. zm.).

2. W planie wyznacza siê strefê zagro¿eñ powodziowych, w tym:
a) tereny zagro¿one zalaniem wodami powodziowymi - §165,
b) tereny zagro¿one podtopieniem - §166.

§ 165

1. Wyznacza siê tereny 8a oraz granice 8a-ZZ - terenów za-
gro¿onych zalaniem wodami powodziowymi (wyznaczo-
ne w oparciu o dane historyczne).

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) tworzenia nowych siedlisk osadniczych oraz realizacji
nowych obiektów kubaturowych,

b) zabudowy poprzecznej dolinek rzek i potoków - w celu
unikniêcia erozji i okresowych zalewów,

c) niszczenia urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych prawid³owy sp³yw
wód,

d) grodzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchnio-
wych wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m
od linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwia-
nia przechodzenia przez ten teren,

e) upraw pod os³onami,
f) sk³adowania substancji szkodliwych dla œrodowiska.

2) Nakazuje siê:
a) niezbêdne dzia³ania w celu tworzenia systemów ochrony

przeciwpowodziowej na zagro¿onych terenach - zabez-
pieczenie istniej¹cych obiektów budowlanych przed skut-
kami powodzi, wprowadzenie zabezpieczeñ przeciwpo-
wodziowych (indywidualnych lub komunalnych), w tym:
dokonanie regulacji linii brzegowej i koryt potoków, reali-
zacja grobli i innych zabezpieczeñ wg warunków oraz pod
nadzorem w³aœciwych s³u¿b administracyjnych,

b) wszelka dzia³alnoœæ inwestycyjna uwarunkowana jest
dostosowaniem rozwi¹zañ projektowych do wystêpu-
j¹cych zagro¿eñ,

c) nowoprojektowana zieleñ winna byæ tak dobrana, by
nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz konserwacji i eksplo-
atacji cieków wodnych,

d) wyposa¿enie terenów zainwestowanych w urz¹dzenia
odprowadzania i oczyszczania œcieków bytowych i go-

spodarczych - szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sani-
tarne dopuszcza siê na okres przejœciowy, do czasu
pod³¹czenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do w³a-
snej, indywidualnej oczyszczalni œcieków - alternatyw-
nie do oczyszczalni grupowej.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,

nie stwarzaj¹cy zagro¿eñ dla u¿ytkowników,
b) dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ zw. z infrastruktur¹ techniczn¹,

komunikacj¹ oraz przygotowaniem i wykonywaniem
robót polegaj¹cych na regulacji wód oraz budowie za-
bezpieczeñ przeciwpowodziowych.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
zagro¿onych zalaniem wodami powodziowymi - Dzia³ II.

§ 166

1. Wyznacza siê tereny 8b oraz granice 8b-ZW - terenów
zagro¿onych podtopieniem (wyznaczone w oparciu o dane
historyczne).

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) niszczenia urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych prawid³owy
sp³yw wód,

b) grodzenia nieruchomoœci przyleg³ych do powierzchnio-
wych wód publicznych w odleg³oœci mniejszej ni¿ 1,5 m
od linii brzegu, a tak¿e zakazywania lub uniemo¿liwia-
nia przechodzenia przez ten teren,

c) zabudowy poprzecznej dolinek rzek i potoków - w celu
unikniêcia erozji i okresowych zalewów,

d) niszczenia urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych prawid³owy
sp³yw wód,

e) sk³adowania odpadów.
2) Nakazuje siê:

a) zabezpieczenie istniej¹cych obiektów budowlanych
przed skutkami ewentualnego podtopienia,

b) nowoprojektowana zieleñ winna byæ tak dobrana, by
nie utrudnia³a sp³ywu wód oraz konserwacji i eksplo-
atacji cieków wodnych,

c) przy przygotowaniu i wykonywaniu robót polegaj¹cych
na regulacji wód oraz budowie zabezpieczeñ przed pod-
topieniem, nale¿y uwzglêdniæ potrzebê zachowania dolin
rzecznych w stanie równowagi przyrodniczej i utrzy-
mania ró¿norodnoœci biologicznej,

d) wyposa¿enie terenów zainwestowanych w urz¹dzenia
odprowadzania i oczyszczania œcieków bytowych i go-
spodarczych - szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sani-
tarne dopuszcza siê na okres przejœciowy, do czasu
pod³¹czenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do w³a-
snej, indywidualnej oczyszczalni œcieków - alternatyw-
nie do oczyszczalni grupowej,

e) przy prowadzeniu remontów i realizacji nowej zabudo-
wy - dostosowanie rozwi¹zañ projektowych do wystê-
puj¹cych zagro¿eñ,

f) niezbêdne dzia³ania w celu tworzenia zorganizowanych
systemów ochrony przed podtopieniem na zagro¿onych
terenach.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.
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3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
zagro¿onych podtopieniem - Dzia³ II.

ROZDZIA£ 9
ZASADY OCHRONY PRZED ZAGRO¯ENIAMI

W ŒRODOWISKU GRANICE I WARUNKI
ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ZAGRO¯ONYCH

OSUWANIEM SIÊ MAS ZIEMNYCH

STREFA NR 9 - ZAGRO¯EÑ GEOLOGICZNYCH

§ 167

1. Obowi¹zuje przeciwdzia³anie procesom denudacyjnym
- w znaczeniu objêtym Rozporz¹dzeniem Ministra Spraw We-
wnêtrznych i Administracji, z dnia 24 wrzeœnia 1998 roku,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowie-
nia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839).

2. Wyznacza siê strefê zagro¿eñ geologicznych, w tym:
1) tereny o mniej korzystnych warunkach geologicznych - §168,
2) tereny o trudnych warunkach geologicznych - §169,
3) tereny o niekorzystnych warunkach geologicznych - §170.

§ 168

1. Wyznacza siê tereny 9a oraz granice 9a-DE - terenów
o mniej korzystnych warunkach geologicznych, (o prze-
wadze spadków 15° - 20° oraz zagro¿onych procesami de-
nudacyjnymi).

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) niszczenia urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych prawid³owy
sp³yw wód z zagro¿onych terenów,

b) samowolnego podcinania stoków,
c) nieformalnego sk³adowania odpadów.

1) Nakazuje siê:
a) na terenach zainwestowanych oraz nie zainwestowa-

nych przeznaczonych do zabudowy - prowadzenie dzia-
³alnoœæ remontowo-budowlanej, w tym remontów bie-
¿¹cych i kapitalnych, z mo¿liwoœci¹ rozbudowy, dobu-
dowy, nadbudowy i przebudowy obiektów kubaturo-
wych, infrastruktury technicznej i komunikacji) oraz re-
alizacjê nowych obiektów budowlanych - pod warun-
kiem wykonania prawid³owego odwodnienia terenów
oraz dostosowania rozwi¹zañ projektowych do wystê-
puj¹cych zagro¿eñ - zgodnie z przepisami odrêbnymi
w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posa-
dowienia obiektów budowlanych,

b) zabezpieczenie istniej¹cych obiektów budowlanych
przed skutkami ewentualnych procesów denudacyj-
nych, w dostosowaniu do warunków lokalnych,

c) przy realizacji nowej zabudowy - wyposa¿enie tere-
nów inwestycyjnych w urz¹dzenia odprowadzania
i oczyszczania œcieków bytowych i gospodarczych;
szczelne zbiorniki bezodp³ywowe - sanitarne dopusz-
cza siê na okres przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do
zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do w³asnej, indywidu-
alnej oczyszczalni œcieków - alternatywnie do oczysz-
czalni grupowej,

d) inne, niezbêdne dzia³ania ochronne przed procesami
denudacyjnymi na zagro¿onych terenach.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, nie
stwarzaj¹cy zagro¿eñ ich u¿ytkownikom.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
o mniej korzystnych warunkach geologicznych -Dzia³ II.

§ 169

1. Wyznacza siê tereny 9b oraz granice 9b-ZO - terenów
o trudnych warunkach geologicznych (o przewadze spad-
ków powy¿ej 20° oraz zagro¿onych procesami denudacyj-
nymi).

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) realizacji nowych obiektów kubaturowych - na tere-
nach rolnych nie zainwestowanych oraz nie przezna-
czonych pod zabudowê,

b) niszczenia urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych prawid³owy
sp³yw wód z zagro¿onych terenów,

c) nieformalnego sk³adowania odpadów.
2) Nakazuje siê:

a) na terenach zainwestowanych oraz na terenach nie
zainwestowanych, przeznaczonych do zabudowy - pro-
wadzenie dzia³alnoœæ remontowo-budowlanej, w tym
remontów bie¿¹cych i kapitalnych, z mo¿liwoœci¹ roz-
budowy, dobudowy, nadbudowy i przebudowy obiek-
tów kubaturowych, infrastruktury technicznej i komu-
nikacji) oraz realizacjê nowych obiektów budowlanych
- pod warunkiem wykonania prawid³owego odwodnie-
nia terenów oraz dostosowania rozwi¹zañ projekto-
wych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ - zgodnie z przepisa-
mi odrêbnymi w sprawie ustalania geotechnicznych wa-
runków posadowienia obiektów budowlanych,

b) dla inwestycji sieciowych i drogowych nale¿y wskazaæ
optymalny przebieg, z dostosowaniem rozwi¹zañ pro-
jektowych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ - zgodnie z prze-
pisami odrêbnymi w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

c) zabezpieczenie istniej¹cych obiektów budowlanych
przed skutkami ewentualnego osuwania siê mas ziem-
nych, w dostosowaniu do warunków lokalnych,

d) wyposa¿enie terenów zainwestowanych oraz przewidzia-
nych do zabudowy w urz¹dzenia odprowadzania i oczysz-
czania œcieków bytowych oraz gospodarczych - szczelne
zbiorniki bezodp³ywowe, sanitarne dopuszcza siê na okres
przejœciowy, do czasu pod³¹czenia do zbiorczej sieci kana-
lizacyjnej lub do w³asnej, indywidualnej oczyszczalni œcie-
ków - alternatywnie do oczyszczalni grupowej,

e) inne, niezbêdne dzia³ania ochronne przed procesami
denudacyjnymi na zagro¿onych terenach.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, nie
stwarzaj¹cy zagro¿eñ ich u¿ytkownikom.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
o trudnych warunkach geologicznych - Dzia³ II.

§ 170

1. Wyznacza siê tereny 9c oraz granice 9c-OS - terenów
o niekorzystnych warunkach geologicznych, o przewadze
spadków powy¿ej 20° oraz osuwiskowych.
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2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów,
o których mowa w ust. 1.
1) Zakazuje siê:

a) realizacji nowych obiektów kubaturowych - na tere-
nach rolnych otwartych (bez zabudowy) oraz na tere-
nach przeznaczonych do zabudowy wg dotychczaso-
wych przes¹dzeñ planistycznych (z dodatkowym sym-
bolem -Z): D40 MN, UTL -Z oraz D41 MU -Z,

b) niszczenia urz¹dzeñ umo¿liwiaj¹cych prawid³owy
sp³yw wód z zagro¿onych terenów,

c) nieformalnego sk³adowania odpadów.
2) Nakazuje siê:

a) na terenach zainwestowanych - prowadzenie dzia³alnoœci
remontowo-budowlanej w obrêbie istniej¹cej zabudowy
(remontów bie¿¹cych i kapitalnych, bez mo¿liwoœci realiza-
cji nowych obiektów kubaturowych) oraz dzia³alnoœci re-
montowo-budowlanej w obrêbie istniej¹cych urz¹dzeñ in-
frastruktury technicznej (uzbrojenia terenu) i komunikacji
(dojœæ i dojazdów), pod warunkiem wykonania prawid³o-
wego odwodnienia terenów oraz dostosowania rozwi¹-
zañ projektowych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ - zgodnie
z przepisami odrêbnymi w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunków posadowienia obiektów budowlanych,

b) na terenach nie zainwestowanych - dla inwestycji sie-
ciowych i drogowych nale¿y wskazaæ optymalny prze-
bieg, z dostosowaniem rozwi¹zañ projektowych do wy-
stêpuj¹cych zagro¿eñ - zgodnie z przepisami odrêbny-
mi w sprawie ustalania geotechnicznych warunków
posadowienia obiektów budowlanych,

c) zabezpieczenie istniej¹cych obiektów budowlanych
przed skutkami ewentualnego osuwania siê mas ziem-
nych, w dostosowaniu do warunków lokalnych,

d) wyposa¿enie terenów zainwestowanych w urz¹dzenia
odprowadzania i oczyszczania œcieków bytowych oraz
gospodarczych - szczelne zbiorniki bezodp³ywowe, sa-
nitarne dopuszcza siê na okres przejœciowy, do czasu
pod³¹czenia do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub do w³a-
snej, indywidualnej oczyszczalni œcieków - alternatyw-
nie do oczyszczalni grupowej,

e) inne, niezbêdne dzia³ania ochronne przed procesami
osuwiskowymi na zagro¿onych terenach.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, nie
stwarzaj¹cy zagro¿eñ dla u¿ytkowników.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
o niekorzystnych warunkach geologicznych - Dzia³ II.

ROZDZIA£ 10
ZASADY OCHRONY PRZED ZAGRO¯ENIAMI

W ŒRODOWISKU
GRANICE I WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW

W STREFACH UCI¥¯LIWOŒCI I OCHRONNYCH
(BEZPIECZEÑSTWA) INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

ORAZ W STREFACH SANITARNYCH CMENTARZY
CZYNNYCH

STREFA NR 10 - UCI¥¯LIWOŒCI I OCHRONY
(BEZPIECZEÑSTWA)

§ 171

1. Obowi¹zuje ochrona przed zagro¿eniami w œrodowisku -
w znaczeniu objêtym przepisami odrêbnymi.

2. W planie wyznacza siê strefy uci¹¿liwoœci i ochronne (bez-
pieczeñstwa) infrastruktury technicznej oraz sanitarne cmen-
tarzy czynnych, w tym:
1) tereny w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych - §172,
2) tereny w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci elek-

troenergetycznych - §173,
3) tereny w strefach uci¹¿liwoœci (przewidywanego zasiêgu

przekroczeñ standardów jakoœci œrodowiska) oczyszczal-
ni œcieków sanitarnych - §174,

4) tereny w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa) stacji ga-
zowych - §175,

5) tereny w strefach uci¹¿liwoœci (bezpieczeñstwa) strzelnic
sportowych- §176.

§ 172

1. Wyznacza siê tereny 10a oraz granice 10a-S - stref sani-
tarnych Nr 1 cmentarzy czynnych oraz ustala siê zasiêg
pozosta³ych stref sanitarnych Nr 2 oraz Nr 3 - zgodnie
z przepisami odrêbnymi), w tym:
Nr 1 - 50 m od granic cmentarza - oznaczona na rysunku
planu,
Nr 2 - 150 m od granic cmentarza,
Nr 3 - 500 m od granic cmentarza.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów po³o¿onych w strefie sanitarnej Nr 1, obejmuj¹cej
tereny o zasiêgu 50 m od granic cmentarza (w przypadku
istniej¹cej sieci wodoci¹gowej).
1) Zakazuje siê:

a) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i lokali miesz-
kalnych oraz budynków zamieszkania zbiorowego,

b) lokalizacji zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci,
zak³adów ¿ywienia zbiorowego oraz zak³adów przecho-
wuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci, w tym tak¿e silosów i su-
szarni zbó¿,

c) lokalizacji studzien, Ÿróde³ i strumieni, s³u¿¹cych do czer-
pania wody do picia i potrzeb gospodarczych,

2) Nakazuje siê:
a) dostosowanie zamierzeñ inwestycyjnych oraz upraw

rolnych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ sanitarnych,
b) zagospodarowanie strefy - zgodnie z przepisami od-

rêbnymi.
3) Dopuszcza siê:

dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów po³o¿onych w strefie sanitarnej Nr 2, obejmuj¹cej
tereny o zasiêgu 150 m od granic cmentarza (w przypadku
braku sieci wodoci¹gowej).
1) Zakazuje siê:

a) lokalizacji nowych budynków mieszkalnych i lokali miesz-
kalnych oraz budynków zamieszkania zbiorowego,

b) lokalizacji zak³adów produkuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci,
zak³adów ¿ywienia zbiorowego oraz zak³adów przecho-
wuj¹cych artyku³y ¿ywnoœci, w tym tak¿e silosów i su-
szarni zbó¿,

c) lokalizacji studzien, Ÿróde³ i strumieni, s³u¿¹cych do czer-
pania wody do picia i potrzeb gospodarczych.

2) Nakazuje siê:
a) dostosowanie zamierzeñ inwestycyjnych oraz upraw

rolnych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ sanitarnych,
b) zagospodarowanie strefy - zgodnie z przepisami od-

rêbnymi,
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c) strefa ochrony sanitarnej Nr 2, o której mowa w ust. 3,
mo¿e byæ zmniejszona do 50,0 m pod warunkiem pod-
³¹czenia wszystkich obiektów do sieci wodoci¹gowej.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

4. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania tere-
nów po³o¿onych w strefie sanitarnej Nr 3, obejmuj¹cej
tereny o zasiêgu 500 m od granic cmentarza.
1) Zakazuje siê:

lokalizacji ujêæ wody o charakterze zbiorników wodnych,
s³u¿¹cych jako Ÿród³o zaopatrzenia sieci wodoci¹gowej
w wodê do picia i potrzeb gospodarczych.

2) Nakazuje siê:
dostosowanie zamierzeñ inwestycyjnych oraz upraw rol-
nych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ sanitarnych.

3) Dopuszcza siê:
dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

4. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
w strefach sanitarnych cmentarzy czynnych - Dzia³ II.

§ 173

1. Wyznacza siê tereny 10b oraz granice 10b-E - stref ochron-
nych (bezpieczeñstwa) sieci elektroenergetycznych
110 kV oraz ustala siê strefy ochronne innych sieci i urz¹-
dzeñ elektroenergetycznych.

2. Ustala siê obowi¹zek - zgodnie z przepisami odrêbnymi, za-
chowania stref ochronnych w obrêbie nastêpuj¹cych sieci
i urz¹dzeñ elektroenergetycznych:
a) linia wysokiego napiêcia 110 kV - 14,5 m od rzutu pozio-

mego skrajnych przewodów - ³¹czna szerokoœæ pasa
ochronnego - 35 m (oznaczona na rysunku planu),

b) linia œredniego napiêcia 15 kV - 6,0 m od rzutu poziomego
skrajnych przewodów oraz 8,0 m od osi s³upów (oznaczo-
na na rysunku planu),

c) stacje transformatorowe 15/0,4 kV - 5,0 m od zabudowy,
d) linia napowietrzna 380/220 V - 2,5 m od gabarytu obiektów,
e) linia kablowa 380/220 V - 0,5 m od fundamentu obiektów.

3. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów
w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci elektroener-
getycznych 110 kV oraz 15 kV.
1) Zakazuje siê:

a) wznoszenia nowej zabudowy,
b) wprowadzania zieleni wysokiej (zalesiania, zadrzewiania).

2) Nakazuje siê:
a) dostosowanie zamierzeñ inwestycyjnych do wystêpu-

j¹cych zagro¿eñ.
b) zagospodarowanie strefy - zgodnie z przepisami od-

rêbnymi.
3) Dopuszcza siê:

a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,
nie stwarzaj¹cy zagro¿eñ ich u¿ytkownikom.

b) dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ wg ustaleñ planu - Dzia³ II.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

4. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci elektro-
energetycznych - Dzia³ II.

5. Terenów w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa) sieci
elektroenergetycznych 15 kV nie wyró¿nia siê dodatko-
wym literowo-cyfrowym oznaczeniem na rysunku planu.

§ 174

1. Wyznacza siê tereny 10c oraz granice 10c-K - przewidywa-
nego zasiêgu przekroczeñ standardów jakoœci œrodowi-
ska - uci¹¿liwoœci oczyszczalni œcieków sanitarnych - 50 m
od terenów oczyszczalni (z wyj¹tkiem oczyszczalni
w Szczyrzycu, po³o¿onej w strefie sanitarnej cmentarza)

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów
w obrêbie przewidywanego zasiêgu przekroczeñ standar-
dów jakoœci œrodowiska.
1) Zakazuje siê:

a) nieformalnego sk³adowania odpadów,
b wznoszenia nowej zabudowy.

2) Nakazuje siê:
a) dostosowanie dzia³añ inwestycyjnych oraz upraw rol-

nych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ,
b) wprowadzenie zieleni wysokiej i niskiej jako pasa izola-

cyjnego wokó³ terenu oczyszczalni.
3) Dopuszcza siê:

dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów, nie
stwarzaj¹cy zagro¿eñ ich u¿ytkownikom.

4) Ogranicza siê:
dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
w strefach przewidywanego zasiêgu przekroczeñ stan-
dardów jakoœci œrodowiska - uci¹¿liwoœci oczyszczalni
œcieków sanitarnych - Dzia³ II.

§ 175

1. Wyznacza siê tereny 10d oraz granice 10d-G - stref ochron-
nych (bezpieczeñstwa) stacji redukcyjno-pomiarowych
gazu - 50 m od terenu stacji.

2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów
w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa) stacji redukcyjno-
pomiarowych gazu.
1) Zakazuje siê:

a) wznoszenia nowej zabudowy,
b) upraw pod os³onami,
c) nieformalnego sk³adowania odpadów.

2) Nakazuje siê:
dostosowanie zamierzeñ inwestycyjnych oraz upraw rol-
nych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,

nie stwarzaj¹cy zagro¿eñ ich u¿ytkownikom,
b) zagospodarowanie strefy - zgodnie z przepisami od-

rêbnymi.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa) stacji reduk-
cyjno-pomiarowych gazu - Dzia³ II.

§ 176

1. Wyznacza siê tereny 10e oraz granice 10e-US - stref uci¹¿-
liwoœci (bezpieczeñstwa) strzelnic sportowych - 100 m
od terenu strzelnicy.
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2. Ustala siê szczególne warunki zagospodarowania terenów
w strefach ochronnych (bezpieczeñstwa) strzelnic.
1) Zakazuje siê:

a) wznoszenia nowej zabudowy,
b) upraw pod os³onami,
c) nieformalnego sk³adowania odpadów.

2) Nakazuje siê:
dostosowanie zamierzeñ inwestycyjnych oraz upraw rol-
nych do wystêpuj¹cych zagro¿eñ.

3) Dopuszcza siê:
a) dotychczasowy sposób zagospodarowania terenów,

nie stwarzaj¹cy zagro¿eñ ich u¿ytkownikom,
b) zagospodarowanie strefy - zgodnie z przepisami od-

rêbnymi.
4) Ogranicza siê:

dzia³alnoœæ inwestycyjn¹ do dzia³añ nie naruszaj¹cych
przeznaczenia terenów oraz przepisów odrêbnych.

3. Przeznaczenie oraz zasady zagospodarowania terenów
w strefach uci¹¿liwoœci (bezpieczeñstwa) strzelnic spor-
towych - Dzia³ II.

DZIA£ VIII
USTALENIA ZWI¥ZANE Z REALIZACJ¥ PLANU

ROZDZIA£ 1
SPOSOBY I TERMINY TYMCZASOWEGO
ZAGOSPODAROWANIA, URZ¥DZANIA

I U¯YTKOWANIA TERENÓW

§ 177

Ustala siê, ¿e do czasu realizacji nowych inwestycji, na te-
renach objêtych planem obowi¹zywaæ bêdzie dotychczasowy
sposób zagospodarowania, urz¹dzania i u¿ytkowania tych te-
renów.

ROZDZIA£ 2
WYSOKOŒÆ OP£ATY PLANISTYCZNEJ

§ 178

Ustala siê wysokoœæ stawki 20% s³u¿¹cej naliczaniu op³a-
ty, o której mowa w art. 36 ust. 4. Ustawy o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku.

ROZDZIA£ 3
USTALENIA KOÑCOWE

§ 179

Wykonanie niniejszej Uchwa³y powierza siê Wójtowi Gmi-
ny Jod³ownik.

§ 180

Uchwa³a podlega publikacji i wchodzi w ¿ycie po up³ywie
30 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Wojewódz-
twa Ma³opolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a
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Za³¹cznik Nr 1
do Uchwa³y Nr XXIII/150/08
Rady Gminy Jod³ownik
z dnia 26 listopada 2008 r.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Jod³ownik

Rysunek planu skala 1:2000*
Uk³ad sekcji

* Rysunek planu zosta³ sporz¹dzony w oparciu o skalê Ÿród³ow¹ 1:2000.
   Skala ta ulega pomniejszeniu w wyniku przypisanych prawem odleg³oœci marginesów.
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Poz. 2691



— 14215 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14216 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14217 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14218 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14219 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14220 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14221 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14222 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14223 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14224 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14225 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14226 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14227 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14228 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14229 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14230 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14231 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14232 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14233 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14234 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14235 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14236 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14237 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14238 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14239 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14240 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14241 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14242 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14243 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14244 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14245 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14246 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14247 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14248 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14249 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14250 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14251 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14252 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691

Legenda



— 14253 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14254 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691



— 14255 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a



— 14256 —
Dziennik Urzêdowy
Województwa Ma³opolskiego Nr 376

     
     
 

Poz. 2691

Rozstrzygniêcia

dotycz¹ce realizacji zapisanych w projekcie zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Jod³ownik dla obszarów inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej nale¿¹cych do zadañ w³asnych

Gminy oraz zasad ich finansowania

Zapisane w "Miejscowym Planie Zagospodarowania Prze-
strzennego Gminy Jod³ownik inwestycje, z zakresu infrastruk-
tury technicznej, nale¿¹ce do zadañ w³asnych Gminy, realizo-
wane bêd¹ wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2007- 2013
wprowadzonego Uchwa³¹ Nr VI/55/07 Rady Gminy Jod³ownik
z dnia 12.04.2007 r.

Zadania ujête w w/w planie to:
- budowa zbiorczych oczyszczalni œcieków sanitarnych,
- rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami,
- budowa ujêæ wody oraz rozbudowa sieci wodoci¹gowej,
- remonty istniej¹cych oraz budowa nowych dróg gminnych

dojazdowych.

Œrodki na realizacjê inwestycji z zakresu infrastruktury tech-
nicznej, nale¿¹cych do zadañ w³asnych Gminy, bêd¹ pochodziæ
z bud¿etu Gminy oraz bêd¹ pozyskiwane w ramach struktural-
nych funduszy operacyjnych i œrodków pomocowych. Stara-
nia o pozyskiwanie œrodków ze strukturalnych funduszy ope-
racyjnych i œrodków pomocowych bêd¹ prowadzone samo-
dzielnie przez Gminê - przyjmuj¹c zasady finansowania wy-
mienionych inwestycji, zgodnie z przepisami o finansach pu-
blicznych. Dla zadañ nie ujêtych w Planie Rozwoju Lokalnego
zostanie opracowany docelowy program rozwoju infrastruk-
tury technicznej na obszarze Gminy, który okreœli czasokres,
sposób finansowania oraz sposób realizacji tych zadañ.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a

Za³¹cznik Nr 2
do Uchwa³y Nr XXIII/150/08
Rady Gminy Jod³ownik
z dnia 26 listopada 2008 r.

Za³¹cznik Nr 3
do Uchwa³y Nr XXIII/150/08
Rady Gminy Jod³ownik
z dnia 26 listopada 2008 r.

Rozstrzygniêcia

Rady Gminy Jod³ownik w sprawie uwag  do projektu
zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Przestrzennego Gminy Jod³ownik

Rada Gminy Jod³ownik uchwalaj¹c w dniu 26 listopa-
da 2008 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzen-
nego Gminy Jod³ownik dokona³a rozstrzygniêæ w sprawie
uwag do projektu zmiany planu - wg za³¹czonego zestawienia
tabelarycznego.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ JOD£OWNIK (A)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18. 06. 2008 r. do 18. 07. 2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 

Wójta w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy w sprawie 
rozpatrzenia uwagi 

L.p. 
Numer i data  

wpływu uwagi Nazwisko  

i imię,  
nazwa  

jednostki  
organizacyjnej 

Adres 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 

której uwaga  
dotyczy 

Ustalenia projektu 
miejscowego planu 

zagospodarowania 
przestrzennego 

Uwaga 
uwzględ

niona 

+ 

Uwaga nie 
uwzględ-

niona 

- 

Uwaga 
uwzględ-

niona 

+ 

Uwaga  
nie 

uwzględ-
niona 

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

W – A 23/206 
22.03.07 

[…]* […]* tereny zabudo-
wy mieszkanio-

wej jednoro-
dzinnej 

160  

(część działki), 
wieś Jodłow-

nik, Gmina 
Jodłownik 

A 304 R (3a, 3b) - teren 
nadrzeczny, stokowy  

 - 

  

 - 

 

Wniosek A 23/206. 

Nie wniesiono uwag. 

 
Wniosek nie uwzględniony, tzn. 

tzn. nie przeznacza się na cele 
budowlane część działki nr ew. 

160 ze względu na tereny nad-
rzeczne, lokalne spadki– strefa 3b-

NO niekorzystna dla rozwoju 
osadnictwa. 

2. 

 

W – A34/290 

28.03.07 

[…]* […]* tereny zabudo-
wy rekreacyjnej 

337  

wieś Jodłow-
nik, gmina 

Jodłownik 

A304 R (3a, 3b) –  
tereny rolne  

 - 

 

 - 

 

Wniosek A 34/290. 

Nie wniesiono uwag. 

 
Wniosek nie uwzględniony,  tzn. 

nie przeznacza się na cele budow-
lane działki nr ew. 337 ze względu 

na tereny stokowe, przy lesie, brak 
dojazdu   

– strefy nr 9b-ZO oraz nr 3b-NO. 

3. 

 

W – A 1/4 

28.03.07 

[…]* […]* tereny  

zabudowy  

jednorodzinnej  

i  usługowej 

154 

wieś Jodłow-

nik, Gmina 

Jodłownik 

- A 305 R (3a, 3c,9a) - 

teren nadrzeczny, 
stokowy, 

- A 57 R/US (3a, 9a)  

teren rolny z dopusz-
czeniem sportów zi-

mowych i letnich (bez 
obiektów kubaturo-

wych),\ 

- A 313 US* (3a, 9a), 

- A 313 US 

(3a, 9a) – dawny teren 
MU. 

   - Wniosek A1/4. 

Nie wniesiono uwag. 

 

Wniosek nie uwzględniony,  tzn. 
nie przeznacza się na cele budow-

lane części działki nr ew. 154, 
połoŜonej w terenie nad rzeką - ze 

względu na tereny stokowe, przy 
lesie, brak dojazdu oraz strefy  

- nr 9a-De zagroŜeń geologicz-
nych, 

- nr 3c-IP (pod inwestycje sporto-

we). 

 
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ GÓRA ŒWIÊTEGO JANA (B)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18. 06. 2008 r. do 18. 07. 2008 r.

Zgłaszający 
Rozstrzygnięcie 
Wójta w sprawie 

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy  

w sprawie  
rozpatrzenia 

uwagi 
L.p. 

Numer i data  
wpływu uwagi 

Nazwisko  
i imię,  

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres 

Treść uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 

której uwaga  
dotyczy 

Ustalenia projektu  
miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego Uwaga  
uwzględ 

niona 

+ 

Uwaga 
nie 

uwzględ
niona 

- 

Uwaga 
uwzględ 

niona 

+ 

Uwaga  
nie  

uwzględ
niona 

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. W – B 8/433 
26.06.07 

 

[…]* […]* Przekształcenie 
terenów rolnych 
na tereny               
zabudowy 
mieszkaniowej 
jednorodzinnej 

działka                   
nr ew. 338,             
wieś Góra Św. 
Jana,                      
gmina                    
Jodłownik 

B172 MN* -        
tereny                  
zabudowy                  
mieszkaniowej jed-
norodzinnej 

+    Wniosek B 8/433. 

Nie wniesiono uwag. 

 
Wniosek uwzględniony, tzn. 
przekształcono tereny rolne na 
tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej. 

 

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ JANOWICE (C)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18.06.2008 r. do 18.07.2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 

Wójta            
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy      
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi  

L.p. 

Numer i data  

wpływu uwagi 

 Nazwisko  

i  imię,  

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres 

Treść  

uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu  

miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego 
Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga  

nie-

uwzglę
dniona   

- 

Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga 

nie-

uwzglę
dniona  

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

U-1/4      

22.07.2008 r. 

[…]* 

 

 

 

 

[…]* ustalenie linii 

rozgraniczającej 

w odległości          

6 m od drogi 

gminnej,                

wyjaśnienie           

w sprawie drogi    

wewnętrznej. 

działka                  

nr ew. 193/4,         

wieś                  

Janowice,      

Gmina                    

Jodłownik 

Linia rozgraniczająca 

zgodnie                         

z przepisami      

odrębnymi. 

+  

 

  Uwaga nr U-1/4.  

 
Uwaga uwzględniona, tzn. ustalo-

no linię rozgraniczającą w odległo-
ści 6 m od drogi gminnej dojazdo-

wej, tj.  8,5 m od osi jezdni. 

Ustalenie słuŜebności przejazdu 
traktuje się jak ustalenie drogi 

wewnętrznej, własność terenu tej 
drogi nie ulega zmianie.  

2. 

 

U-2/5      
22.07.2008 r. 

[…]* 

 

 

 

[…]* ustalenie linii 
rozgraniczającej 

w odległości          
6 m od drogi 

gminnej,                

wyjaśnienie           

w sprawie drogi    

wewnętrznej. 

działka               
nr ew. 193/3, 

wieś                  
Janowice,  

Gmina            

Jodłownik 

Linia rozgraniczająca 
zgodnie                         

z przepisami      
odrębnymi. 

+  

 

  Uwaga nr U-2/5 

 

Uwaga uwzględniona, tzn. ustalo-

no linię rozgraniczającą w odległo-

ści 6m od drogi gminnej dojazdo-
wej, tj.  8,5 m od osi jezdni. 

Ustalenie słuŜebności przejazdu 
traktuje się jak ustalenie drogi 

wewnętrznej, własność terenu tej 
drogi nie ulega zmianie.  

3. 

 

U-3/6     
22.07.2008 r. 

[…]* 

 

 

[…]* ustalenie linii 
rozgraniczającej 

w odległości          
6 m od drogi 

gminnej,                
wyjaśnienie           

w sprawie drogi 
wewnętrznej 

działka                   
nr ew. 193/2, 

wieś                  
Janowice,     

Gmina                    
Jodłownik 

Linia rozgraniczająca 
zgodnie                         

z przepisami      
odrębnymi. 

+  

 

  Uwaga nr U-3/6.  

 

Uwaga uwzględniona, tzn. ustalo-

no linię rozgraniczającą w odległo-

ści 6 m od drogi gminnej dojazdo-
wej, tj.  8,5 m od osi jezdni. 

Ustalenie słuŜebności przejazdu 
traktuje się jak ustalenie drogi 

wewnętrznej, własność terenu tej 
drogi nie ulega zmianie.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. 

 

U-4/12      

23.07.2008 r. 

[…]* 

 

 

 

[…]* Przeznaczyć całą 

działkę na teren 
budowlany oraz 

zmniejszyć 
szerokość linii 

rozgraniczają-

cych wzdłuŜ 
dróg. 

działka                   

nr ew. 119/8, 
wieś                  

Janowice,    
Gmina                   

Jodłownik 

C128 MN, U (3a) –

tereny zabudowy 
mieszkaniowej      

jednorodzinnej          
oraz usługowej 

3a – tereny                   

koncentracji                  
osadnictwa 

+  

 

  Wniosek C 53/327. 

Uwaga nr U-4/12. 

 

Uwaga uwzględniona, tzn. ustalono 
linię rozgraniczającą w odległości 

6m od drogi gminnej dojazdowej, 
tj. 8,5 m od osi jezdni oraz przezna-

czono pod zabudowę całą działkę. 

5. 

 

U-5/20     

0\7.08.2008 r. 

[…]* 

 

[…]* Usunięcie              

stanowiska 
archeologiczne-

go. 

działka                   

nr ew. 347,            
wieś                  

Janowice,        
Gmina                   

Jodłownik 

Wyznacza się               
granice                     

Strefy Ochrony Ar-

cheologicznej, 
                                   

w tym:      
                             

zewidencjonowane 
na obszarze Gminy, 

w ramach akcji AZP  
– stanowiska                

archeologiczne. 

 

 - 

 

 - 

 

Uwaga nr U-5/20. 

 

Uwaga nie uwzględniona – 
poniewaŜ stanowisko archeolo-

giczne zostało zlokalizowane na 

podstawie materiałów Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków i nie 

moŜe zostać usunięte. 
W obrębie stanowiska obowiązują 

szczególne warunki zagospodaro-
wania terenów wg przepisów od-

rębnych, 

przy czym warunki konserwator-
skie mogą obejmować obowiązek 

prowadzenia prac ziemnych pod 
nadzorem konserwatorskim lub 

przeprowadzenia badań archeolo-
gicznych przed rozpoczęciem prac 

ziemnych, 
b)  zgłoszenie wszelkich znalezisk 

archeologicznych Wojewódzkiemu 
Konserwatorowi Zabytków.” 

 

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ KOSTRZA (D)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18.06.2008 r. do 18.07.2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 

Wójta            
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy      
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi  
L.p. 

Numer i data  

wpływu uwagi 

 Nazwisko  

i imię,  
nazwa jednostki 

organizacyjnej 

Adres 

Treść  
uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu  

miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga  

nieuwz

ględnio
na    

- 

Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga 

nieuwz

ględnio
na   

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

U-1/23      

24.07.2008 r. 

[…]* […]* Wprowadzenie 

terenu                    
budowlanego. 

część działki          

nr ew. 278/13        
wieś Kostrza,        

Gmina                   
Jodłownik 

D 127 R (9c) 

 

 - 

 

 - 

 

Wnioski nr D 9/205     

oraz D 10/205. 
Uwaga nr U-1/23. 

 
Uwaga nie uwzględniona, tj. nie 

przeznacza się na cele budowlane 
części działki nr ew. 278/13 ze 

względu na tereny osuwiskowe  
– strefa zagroŜeń geologicznych  

nr 9c-OS. 

2. 

 

2/U      […]* […]* uwzględnienie 

strefy                  

ochronnej przy         
strzelnicy. 

działka                   

nr ew. 35/3            

wieś Kostrza,        
Gmina                   

Jodłownik 

Teren                 

strzelnicy: 

D5 US                           

Tereny ochronne: 

strefa 10e-US,              

w tym tereny:  

D97 R(6g, 10e) 

D98 R (10e) 

+    Wniosek D 33/522. 

Uwaga nr 2/U. 
 

Uwaga uwzględniona, tzn. 
wprowadzono strefę ochronną        

nr 10e-US - 100 m od terenów 
strzelnic. 

 
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ KRASNE - LASOCICE (E)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18.06.2008 r. do 18.07.2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 

Wójta            
w sprawie         

rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy      
w sprawie         

rozpatrzenia 

uwagi  

L.p. 
Numer i data  

wpływu uwagi 
Nazwisko  

i imię,  

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres 

Treść  

uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu  
miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego Uwaga 

uwzglę
dniona    

+ 

Uwaga  

nie 

uwzglę
dniona   

- 

Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga 

nie 

uwzglę
dniona  

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

1/18      

01.08.2008 r. 

[…]* […]* Poszerzenie   

terenu                       

wnioskowanego 
pod  zabudowę. 

działka                    

nr ew. 251/1, 

wieś Krasne           
Lasocice,     

Gmina                   
Jodłownik 

E7 PU* - tereny  

produkcyjno-

usługowe. 

E133 PU* - tereny 

produkcyjno-
usługowe. 

+  

 

  Wniosek E 22/306. 

Uwaga nr 1/18. 

 

Uwaga uwzględniona, tj. pod 
zabudowę przeznaczono 2 

tereny o pow. 0,49 ha kaŜdy 
teren). 

2. 

 

2/U       […]* […]* Poszerzenie   
terenu                       

wnioskowanego 

pod  zabudowę. 

działka                    
nr ew. 70/2             

wieś Krasne           

Lasocice,     
Gmina                   

Jodłownik 

E74 MN* - tereny 
zabudowy                 

mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

 

+  

 

  Wniosek E9/142. 

Uwaga 2/U 

 
Uwaga uwzględniona, tj. pod 

zabudowę przeznaczono 2 
tereny o pow. 0,49 ha. 

3. 

 

3/U       […]* […]* Wprowadzenie  

terenów                     

wnioskowanych 
pod  zabudowę. 

działki                     

nr ew. 557/1,          

nr ew. 557/2           
wieś Krasne           
Lasocice,     

Gmina 

Jodłownik 

E20 MN* 

E21 MN* 

E22 MN* 

 

 

+  

 

  Wnioski nr E10/163, E11/163, 

E12/163. 

Uwaga nr 3/U. 

 
Uwaga uwzględniona, tj. pod 

zabudowę przeznacza się tereny 
wg wniosków. 

4. 

 

4/U       […]* […]* Za szeroki pas 

drogowy. 

 

 

 

 

Powiększyć teren 

budowlany 

działka                    

nr ew. 7/1,              

wieś Krasne           
Lasocice,     

Gmina                   
Jodłownik 

E69 MN, U*                  

przy drodze gminnej    

dojazdowej. 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

   Wniosek 19/250. 

Uwaga 4/U. 

 

Uwaga uwzględniona ,  
tj. wprowadzono właściwą 

zmniejszoną linię zabudowy  
i pas drogowy – zgodnie z 

przepisami odrębnymi. 
 

Uwaga uwzględniona,  
tj. powiększono teren 

budowlany, wg zał. graficznego. 

 
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ MSTÓW (F)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18. 06. 2008 r. do 18. 07. 2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 
Wójta            

w sprawie        
rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 
Rady Gminy      

w sprawie        
rozpatrzenia 

uwagi  

L.p. 

Numer i data  

wpływu uwagi 

 Nazwisko  
i imię,  

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres 

Treść  

uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 

której uwaga 
dotyczy 

Ustalenia projektu  
miejscowego planu  

zagospodarowania  
przestrzenne go 

Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga  
nie 

uwzglę
dniona   

- 

Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga 
nie 

uwzglę
dniona  

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

U-1/3      
18.07.2008 r. 

[…]* 

 

 

 

 

[…]* przeznaczenie 
części działki       

nr ew. 315             
na cele                   

budowlane            

część działki         
nr ew. 315, wieś 

Mstów,                  
Gmina 

Jodłownik 

F211 WS, RZ (6a) -  

tereny wód 
powierzchniowych, 

śródlądowych  z 

otuliną biologiczną 
– łąkami i 

pastwiskami.       

 - 

         

 

 - 

 

Wnioski F 19/304 oraz F 20/304. 

Uwaga nr U-1/3. 

 

Rozstrzygnięcie negatywne, tj. nie 
przeznacza się terenu części działki nr 

ew. 315 na cele budowlane ze względu 
na ochronę gruntów rolnych i ciągów 

ekologicznych (połoŜenie w obrębie 
kompleksu rolnego kl. II I i IV) oraz w 

dolinie cieku wodnego – w strefie 
ochrony ekologicznej nr 6a-EKO, brak 

uzbrojenia terenu i utrudniony dostęp 
do dróg publicznych. 

2. 

 

2/U  

 

[…]* 

 

 

 

 

[…]* powiększenie 
przyznanego 

terenu                    

budowlanego 
(cała działka) 

część                   
działek nr ew. 

296, 297               

wieś Mstów,         
Gmina                   
Jodłownik 

F67 MN, U, UTL  - 

 

 

 - 

 

Wnioski F 5/108 oraz  F 6/108. 

Uwaga nr 2/U. 

 
Działki w obrębie kompleksu rolnego kl. 

IV – przyznano część obydwu działek 
pod zabudowę wg wniosku 5/108, 6/108, 

w sumie o,99 ha (bez występowania o 
zgodę do Wojewody) – ze względu  

na ochronę gruntów rolnych. 

3. 

 

3/U     […]* 

 

 

 

 

[…]* zapis w planie 

winien 
uwzględnić 

konflikt 
pomiędzy              

terenami 

mieszkaniowymi 
a uprawami           

w obrębie 
kompleksów 

sadowniczych 

działki nr ew. 

94/4, 94/5, 95,        
wieś Mstów,         

Gmina                   
Jodłownik 

F12 MU 

oraz zapis w planie 

dla terenów 
sadownictwa: 

„Obowiązuje 

stosowanie upraw 

ekologicznych  
w pasie do 50 m  

od terenów 
zabudowy 

mieszkaniowej.” 

+  

 

  Wniosek F 31/406. 

Uwaga 3/U. 

 

Uwaga uwzględniona. 
 

 ________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWA-
NIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ POGORZANY (G)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18.06.2008 r. do 18.07.2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 
Wójta               

w sprawie           
rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy               

w sprawie            
rozpatrzenia uwagi  

L.p. 
Numer i data  

wpływu uwagi 
Nazwisko  

i  imię,  
nazwa jednostki  

organizacyjnej 

Adres 

Treść  

uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 

której uwaga 
dotyczy 

Ustalenia projektu  
miejscowego planu  

zagospodarowania  
przestrzennego 

Uwaga 
uwzględ

niona     

+ 

Uwaga  

nie-
uwzględ-

niona 
- 

Uwaga 
uwzględ

niona    

+ 

Uwaga 

nie-
uwzględ-

niona  
- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

+  

 

  Nie wniesiono wniosku.  

Uwaga nr U-1/2 - złoŜona 

w okresie  

I  wyłoŜenia planu. 

 
1. Uwaga uwzględniona.  

 

1. 

 

U - 1/2      
10.07.2008 r. 

[…]* 

 

 

 

 

 

[…]* 1. Wykreślenie 
drogi wewnętrz-

nej . 

2. Usunięcie 
strefy ścisłej 

ochrony kon-

serwatorskiej nr 
5a-KA                     

z terenu                  
kapliczki. 

działka              
nr ew. 219/1,       

wieś                  

Pogorzany, 
Gmina                 

Jodłownik 

Droga KDW wg map 
zasadniczych.      Teren 

G13 UKS, ZP (5a,  6f) – 

zabytkowej kapliczki w 
tym:  

strefa 5a-KA ścisłej 
ochrony konserwator-

skiej,   strefa 6f-OWO – 
ochrony GZWP „Dolina 

Stradomki”     

Teren G256 R (5c, 6f) – 
uŜytków rolnych,  

w tym: strefa ekspozycji 

krajobrazowej                   
zabytkowej kapliczki 5c-

KE oraz strefa  
6f-OWO – ochrony 

GZWP „Dolina Stra-
domki” 

 - 

 

 - 

 

Nie wniesiono wniosku. 

Uwaga nr U- 1/2  - złoŜo-

na w okresie  

I  wyłoŜenia planu. 

 

2. Uwaga nie uwzględ-

niona w zakresie  stref nr 
5a-KA oraz 5c-KE, tj. 

utrzymano tereny 
ochronne przy kapliczce 

oraz w jej otoczeniu 
zgodnie z ustaleniami 

Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2. 

 

W – G 11/7 

08.03.07 

U - 5/17     
01.08.2008 r. 

[…]* 

 

[…]* Przekształcenie 

działki rolnej             
na tereny                  

zabudowy miesz-
kaniowej jednoro-

dzinnej.     

Włączenie całej 

działki nr ew. 218 
do terenów bu-

dowlanych. 

działka                 

nr ew. 218,          
wieś Pogorza-

ny, Gmina           
Jodłownik 

G87 MN* (6f) oraz G88 

MN* (3a, 6f) -         
tereny zabudowy 

mieszkaniowej     jedno-
rodzinnej.   

Tereny chronione przed 

zabudową: 

- G89 R (6a, 6f) - 
tereny uŜytków  rolnych, 

- G256 ( 5c, 6a, 6f) 
                                           

-G13 UKS, ZP* (5a,6f)    - 

tereny zabytkowej ka-
pliczki z zielenią parko-

wą, 
 

- G256 R(5c) -             

tereny uŜytków  rol-
nych (gruntów ornych, 

sadów, upraw ogrodni-
czych). 

+ 

Włącze-

nie części 
działki nr 

ew. 218    
do tere-

nów 

budow-
lanych. 

- 

Włącze-

nie części 
działki nr 

ew. 218    
do tere-

nów 

budow-
lanych. 

 

 - 

Włączenie 

części 
działki nr 

ew. 218    
do tere-

nów 

budowla-
nych. 

 

Wniosek G 11/75. 

Uwaga nr U-5/17. 

 

Wniosek uwzględniony w 
części. Uwaga uwzględniona 

w części. Nie przeznacza się 
na cele budowlane części 

działki nr ew. 218 ze względu 
na połoŜenie w strefach:  

1. ścisłej ochrony konserwa-
torskiej nr 5a-KA zabytkowej 

kapliczki z bezpośrednim 
otoczeniem,  

2. ekspozycji krajobrazowej nr 
5c-KE zabytkowejkapliczki,         

3. ochrony ekologicznej nr 6a-

EKO (wzdłuŜ cieków wod-
nych),                                       

4. źródliskowej nr 6b-WZ 
(ochrona źródła przy kapliczce 

oraz wypływu potoka z zale-
sionego masywu wzniesie-

nia„Ciecień”.                               
Wyznaczono 3 tereny budow-

lane, G87 MN* (6f), G88 MN* 
(3a, 6f)  oraz G382 MN*,   jako 

kontynuację istniejącego  

osadnictwa na tym obszarze. 

3. 

 

W – G15/144      

19.03.07 

U - 6/U   
24.06.2008 r.  

[…]* 

 

[…]* Przekształcenie 

działki rolnej             
na tereny                  

zabudowy miesz-
kaniowej jednoro-

dzinnej.     

Włączenie całej 
działki nr ew. 164 

do terenów bu-
dowlanych. 

działka                 

nr ew. 164,          
wieś                  

Pogorzany, 
Gmina                 

Jodłownik 

Tereny chronione: 

- G339 WS, LZ (6a) -         

wód powierzchniowych 
z otuliną  biologiczną -     

zadrzewieniami. 

Tereny budowlane:  

 - G83 MN* -                    
zabudowy                  

mieszkaniowej     jedno-
rodzinnej.          

+ 

Włącze-

nie części 
działki nr 

ew. 164    
do tere-

nów 
budow-

lanych. 

- 

Nie włą-
cza się 

całej 
działki do 

terenów 

budow-
lanych. 

 - 

Nie włą-

cza się 
całej 

działki do 
terenów 

budowla-
nych 

Wniosek nr G 15/144 

Uwaga nr 5/U - złoŜona  

w okresie I wyłoŜenia planu. 

 

Wniosek uwzględniony w 
części. 

Uwaga nie uwzględniona,  
tj.  nie przeznacza się na cele 

budowlane części działki  

nr ew. 164 ze względu na 
zadrzewienia oraz połoŜenie 

w strefie ochrony ekologicz-
nej nr 6a-EKO. 

4. 

 

7/U   25.06.2008 
r.  

[…]* 

 

[…]* Wyłączyć   plano-
wane ujecie wody    

z działki                     
nr ew. 164. 

działka                 
nr ew. 383           

wieś Pogorza-
ny, Gmina           

Jodłownik 

Tereny G4 W(u)  -             
urządzeń zw.                     

z gospodarką wodną – 
ujęć wody. 

 

 - 

 

 - 

 

Nie wniesiono wniosku.  

Uwaga nr 7/U - złoŜona w 

okresie  

I  wyłoŜenia planu. 

 

Uwaga nie uwzględniona,  

tj.  nie zmienia się dotych-
czasowego przeznaczenia 

terenu ujęć wody G4 W(u)  
ze względu na cele publiczne  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5. 

 

W – G45/426      

12.06.07 

 

 

[…]* 

 

[…]* Przekształcenie 

działki  rolnej           
na tereny                

zabudowy miesz-
kaniowej jedno-

rodzinnej.  

działka              

nr ew. 114/7     
wieś Pogo-

rzany, Gmina   
Jodłownik 

Tereny chronione: 

G340  WS, LZ – 

wód powierzchnio-

wych oraz zadrzewień.  

 - 

 

 - 

 

Wniosek nr G 45/426 
Nie wniesiono uwag. 

 
Wniosek nie uwzględniony,  

tj. nie  przeznacza się na cele 

budowlane  działki nr ew. 
114/7 ze względu na dolinę 

potoku – strefa 6a-EKO. 

1. 

 

U-1             

06.11 2008 r. 

[…]* 

 

 

 

 

 

[…]* 1. Usunięcie            

strefy ochronnej     

z otoczenia              

kapliczki                  
na części działki 

219/ 

 

 

 

2..Zakwalifikowa-

nie części działki 
na tereny                

zabudowy               
mieszkaniowej 

jednorodzinnej. 

działka              

nr ew. 219/1,    

wieś                  

Pogorzany, 
Gmina              

Jodłownik 

1. Teren G256 R (5c,  

6f) – uŜytków rolnych, 

w tym:                   

strefa ekspozycji kra-
jobrazowej zabytkowej 

kapliczki 5c-KE wg 
ustaleń z Wojewódz-

kim Konserwatorem 
Zabytków na podsta-

wie przepisów odręb-

nych. 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

- 

 

Uwaga nr U-1  

złoŜona w okresie II wyłoŜe-

nia planu. 
 

Uwaga 1. nie uwzględniona 
w zakresie  stref nr 5a-KA 

oraz 5c-KE, tj. utrzymano 
tereny ochronne przy ka-

pliczce oraz w jej otoczeniu 

zgodnie z ustaleniami               
Wojewódzkiego Konserwa-

tora Zabytków.  
 

Uwaga 2. uwzględniona, tzn. 
przeznaczono na cele bu-

dowlane część wnioskowa-

nej działki z wyjątkiem en-

klaw lesnych. 

 

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ SADEK (H)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18. 06. 2008 r. do 18. 07. 2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 

Wójta            
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy      
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi  

L.p. 
Numer i data  

wpływu uwagi 
Nazwisko  

i imię,  

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres 

Treść  

uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 
której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu  
miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego 
Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga  

nie-

uwzglę
dniona   

- 

Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga 

nie-

uwzglę
dniona  

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

U-1/21     

08.08.2008 r. 

[…]* […]*  działka nr ew. 

182/3, wieś 

Sadek, Gmina 
Jodłownik 

Tereny budowlane: 

H61 MN* (3a, 9a) 

3a-KO – strefa kon-
centracji osadnictwa. 

9a-DE – strefa zagro-
Ŝenia procesami          

denudacyjnymi 

+  

 

  Wniosek H 24/347. 

Uwaga nr U-1/21. 

 

Uwaga uwzględniona, tj. 
poszerzono teren budowlany. 

Przyznano część działki wg wniosku 
nr 24/347 –poszerzona część działki      

w strefie zagroŜonej procesami 

denudacyjnymi nr 9a-DE. 

2. 

 

2/U   

 

    

[…]* […]* poszerzenie 

terenu                   
budowlanego 

działka nr ew. 

95/3, wieś Sa-
dek, Gmina 

Jodłownik 

Tereny budowlane: 

H83 MN, UTL* - 
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz 

turystyczno –
letniskowej. 

Tereny chronione:     

H186 R (6a) – tereny 
uŜytków rolnych –       

strefa ochrony eko-

logicznej nr 6a-EKO. 

+  

 

  Wniosek H 6/88. 

Uwaga 2/U. 

 
Uwaga uwzględniona częściowo, 

tzn. poszerzono częściowo teren           
budowlany – bez terenów strefy 

ochrony ekologicznej nr 6a-EKO. 

Poszerzona część działki połoŜona 
jest w strefie zagroŜonej procesami 
denudacyjnymi nr 9a-DE. 
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3. 

 

3/U   

 

    

[…]* […]* poszerzenie 

terenu budow-
lanego 

działka nr ew. 

263, wieś Sadek,   
Gmina Jodłow-

nik 

Tereny budowlane: 

H68 MN* - tereny 
zabudowy mieszka-

niowej jednorodzin-
nej. 

Tereny chronione:     

H168 R (6a) –      
tereny uŜytków 

rolnych –strefa 

ochrony ekologicz-
nej nr 6a-EKO. 

+  

 

  Wniosek H 10/135. 

Uwaga 3/U. 

 

Uwaga uwzględniona częściowo, 
tzn. poszerzono częściowo teren       

budowlany – bez strefy ochrony 
ekologicznej nr 6a-EKO. 

 

4. 

 

4/U   

 

    

[…]* […]* uwzględnienie 
strefy ochronnej 

przy strzelni-
cach. 

działka nr ew. 
176/10 wieś 

Sadek, Gmina 
Jodłownik 

Tereny strzelnic: 
H4 US                           

H5 US 
Tereny ochronne: 

strefa 10e-US,              

w tym tereny:  
H251 (6g, 10e), 

H246 (6g,10e), 
d181R (6g,10e) 

+  

 

  Wnioski H 37/477 oraz   H 38/479. 

Uwaga 4/U. 

 
Uwaga uwzględniona, tj. wprowa-

dzono strefę ochronną nr 10e-US     
- 100 m od terenów strzelnic. 

 

5. 

 

5/U   

 

    

[…]* […]* Wprowadzenie 

terenu          
budowlanego. 

działka nr ew. 

234 wieś Sadek,    
Gmina Jodłow-

nik 

Tereny H36  MN, 

UTL* -zabudowy         
mieszkaniowej jed-

norodzinnej oraz 
turystyczno-

letniskowej. 

+  

 

  Wniosek H 41/539.  Uwaga nr 5/U. 

 
Uwaga uwzględniona, tj. wprowa-

dzono tereny H36 MN, UTL* - 
zabudowy mieszkaniowej jedno-

rodzinnej oraz turystyczno-
letniskowej na działce nr ew. 234. 

 
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.



—
 14269 —

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 376

 
 

 
 

 
 

 
 

 

P
o

z. 2691

WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ S£UPIA (I)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18. 06. 2008 r. do 18. 07. 2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 

Wójta            
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy      
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi  

L.p. 
Numer i data  

wpływu uwagi 
Nazwisko  

i imię,  

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres 

Treść  

uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 

której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu  
miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego 
Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga  

nie-

uwzglę
dniona   

- 

Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga 

nie-

uwzglę
dniona  

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

U-1/26  

 

    

[…]* […]* Wprowadzenie 

terenów                 

budowlanych. 

działka nr ew. 

193, wieś Słupia,  

Gmina Jodłow-
nik 

Tereny chronione: 

I155 R (6b, 9a) –
uŜytki rolne                  

 

 

- 

 

 

 - 

 

Wniosek I 6/99. 

Uwaga nr U-1/26. 

 

Uwaga nie uwzględniona, tzn. nie. 
wprowadza się terenu budowlanego ze 

względu na: 
- strefę 3b-NO ochrony krajobrazu kultu-

rowego – tereny niekorzystne dla roz-

woju osadnictwa, 
- strefę 6b-WZ ochrony zasobów           

środowiska – terenów źródliskowych, 
- strefę 9a-DE zagroŜeń geologicznych - 

procesami denudacyjnymi, 
 - lokalizację - wąska niewymiarowa 

działka przy linii brzegowej potoku 
Wilkowisko. 

2. 

 

2/U   

 

    

[…]* […]* Wprowadzenie 
terenu                    

budowlanego. 

działka nr ew. 
228 wieś Słupia,   

Gmina Jodłow-
nik 

  

Tereny chronione:       
I121 R (1a, 6g, 9a) –

uŜytki rolne   

                    

 - 

 

 

 - 

 

Wniosek I 13/196.  

Uwaga nr 2/U. 

 

Uwaga nie uwzględniona, tzn. nie. 

wprowadza się terenu budowlanego ze 
względu na: 

- strefę 1a- PWN ochrony krajobrazu 
naturalnego - powiązań widokowych, 

- strefę ochrony zasobów środowiska  
nr 6g-B - kompleksów rolnych, 

- strefę 9a-DE zagroŜeń geologicznych - 
procesami denudacyjnymi, 

- lokalizację - wąska niewymiarowa 

działka przy linii brzegowej potoku 
Wilkowisko. 

 
________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ SZCZYRZYC (J)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18.06.2008 r. do 18.07.2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 

Wójta w sprawie      

rozpatrzenia uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy  w sprawie 

rozpatrzenia  uwagi 

L.p. 
Numer i data  

wpływu uwagi Nazwisko  

i imię,  
nazwa jednostki 

organizacyjnej 

Adres 

Treść  
uwagi 

Oznaczenie nieru-
chomości, której 

uwaga dotyczy 

Ustalenia projektu  

miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego 

Uwaga     

uwzględ-
niona 

+ 

Uwaga  

 nie  
uwzględ-

niona 

- 

Uwaga   

 uwzględ-
niona 

+ 

Uwaga  

 nie  
uwzględ-

niona 

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

W - J30/294 

28.03.07 

[…]* […]* zabudowa  

mieszkaniowa        
jednorodzinna 

działka nr ew. 405, 

wieś Szczyrzyc, 
Gmina Jodłownik 

J38 PG – tereny 

przemysłu górni-
czego i udokumen-

towane złoŜe su-

rowców mineral-
nych    

nr 6i-ZU. 

 

 - 

 

 - 

 

Wniosek J 30/294. 

Nie wniesiono uwag. 

 

Wniosek nie uwzględniony, tzn. nie 

przeznacza się na cele budowlane 

działki nr ew. 405 ze względu na połoŜe-
nie na terenie górniczym oraz udoku-

mentowanego złoŜa surowców mineral-
nych nr 6i-ZU. 

2. 

 

W – J35/187 

21.03.07 

[…]* […]* zabudowa  

jednorodzinna       

i usługowa 

działka nr ew. 
232/33, wieś Szczy-

rzyc, Gmina Jo-
dłownik  

J195 RZ – tereny 
uŜytków zielonych 

(łąk i pastwisk) 

 - 

 

 - 

 

Wniosek J 35/187. 

Nie wniesiono uwag. 

 

Wniosek nie uwzględniony, tzn. nie 

przeznacza się na cele budowlane 
działki nr ew. 232/33 ze względu na 

wąską, niewymiarowa działkę. 

3. 

 

7/U    […]* 

 

 

 

 

 

[…]* poszerzenie 

terenu                    
budowlanego        

na działkach:          

nr ew. 232/34,        
nr ew. 232/40 

działki nr ew. 

232/34,  
nr ew.232/40 wieś 

Szczyrzyc, Gmina 

Jodłownik 

J 195 RZ (3b, 6f) –

tereny łąk                   
i pastwisk 

+          

232/40     

-232/34,   

 

 

 -232/34,   

 

Wnioski J 53a/509 oraz J 53b/509 

Uwaga 7/U.  

 

Uwaga nie uwzględniona w zakresie 
działki nr ew. 232/34 ze względu na 

wąską, niewymiarową działkę przy 
drodze gminnej dojazdowej KD(DG-D):  

- strefa ochrony krajobrazu kulturowego 
3b-NO – tereny niekorzystne dla rozwo-

ju osadnictwa. 
- strefa ochrony zasobów środowiska - 

6f-OWO - ochrony GZWP – „Dolina 

Stradomki”.   
 

Uwaga uwzględniona w zakresie                
działki nr ew. 232/40.  

4. 

 

W – J 38/410 

10.05.07 

[…]* […]* Poszerzenie 
zasięgu obszaru  

górniczego oraz     
wyznaczenie 

filaru                     
ochronnego 

dla złoŜa surow-

ców mineralnych 

działki nr ew. 

290/1, 298/1, 

300/1, 309, 

310, 311, 

312, 399, 

401, 297/1, 

wieś Szczyrzyc,          
Gmina Jodłownik 

tereny uŜytków 
rolnych oraz              

tereny budowlane 

- wg rysunku        

planu. 

 

 

 - 

 

 - 

,   

 

Wniosek J 30/294. 

Nie wniesiono uwag. 

Wniosek nie uwzględniony, tzn. nie 
przeznacza się na cele górnicze i filar 

ochronny działek nr ew. 

ze względu na nieuregulowane sprawy 
własnościowe. 

 ________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ SZYK (K)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18.06.2008 r. do 18.07.2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie 

Wójta            
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi 

Rozstrzygnięcie 

Rady Gminy      
w sprawie        

rozpatrzenia 

uwagi  

L.p. 
Numer i data  

wpływu uwagi 
Nazwisko  

i imię,  

nazwa jednostki 
organizacyjnej 

Adres 

Treść  

uwagi 

Oznaczenie 
nieruchomości, 

której uwaga 

dotyczy 

Ustalenia projektu  
miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego 
Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga  

nie-

uwzglę
dniona   

- 

Uwaga 

uwzglę
dniona   

+ 

Uwaga 

nie-

uwzglę
dniona   

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

U-1/13      

24.07.2008 r. 

[…]* […]* Wprowadzenie 

terenu                    

budowlanego. 

działki                    

nr ew. 298/5,         

nr ew. 299,            
wieś Szyk,             

Gmina                   
Jodłownik 

K37 MN* - tereny 

zabudowy         

mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 

+  

 

  Wniosek K 71/351. 

Uwaga nr U-1/13. 

 

Uwaga uwzględniona, tj. przezna-
czono na tereny budowlane działki 

nr ew. 298/5 oraz 299.  

2. 

 

U-2/15      

01.08.2008 r. 

[…]* […]* Wprowadzenie 

terenu                     
budowlanego 

działka                   

nr ew. 195,        
wieś Szyk, Gmi-

na Jodłownik 

Tereny rolne chro-

nione: 

K277 R (5c, 9b)    
K279 R (5c, 9a) 

 - 

 

 - 

 

Wniosek K 61/270. 

Uwaga U-2/15. 

 

Uwaga nie uwzględniona, tj. utrzy-

muje się, na podstawie przepisów 
odrębnych, teren ekspozycji krajo-

brazowej zabytkowego kościoła  
w Szyku (strefa 5c-KE). 

3. 

 

U-3/22      
08.08.2008 r. 

[…]* […]* Wprowadzenie 
całej działki na 

tereny budowlane 
MN, U. 

działka nr ew. 
529, wieś Szyk,     

Gmina                   
Jodłownik 

K96 MN, U* (3a) -
tereny zabudowy 

mieszkaniowej jed-
norodzinnej oraz 

usługowej. 

+    Wniosek K 64/295. 

Uwaga nr U-3/22. 

 
Uwaga uwzględniona, tzn. przezna-

czono na tereny budowlane działkę 
nr ew. 529.  

 



—
 14272 —

D
zien

n
ik U

rzêd
o

w
y

W
o

jew
ó

d
ztw

a M
a³o

p
o

lskieg
o

 N
r 376

 
 

 
 

 
 

 
 

 

P
o

z. 2691

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

4. 

 

4/U     […]* […]* Wprowadzenie  

działki  na tereny 

budowlane. 

działka nr ew. 

224 wieś Szyk,      

Gmina                   

Jodłownik 

K157 MN, UTL* -

tereny  zabudowy 

mieszkaniowej jed-

norodzinnej oraz 

turystyczno-

letniskowej. 

+  

 

  Wniosek K 19/81. 

Uwaga 4/U. 

 

Uwaga uwzględniona, tj. przezna-

czono działkę nr ew. 224 na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej oraz turystyczno-

letniskowej. 

5. 

 

5/U     […]* […]* Wprowadzenie  

działki  na tereny 

budowlane. 

działka nr ew. 

349/1 wieś Szyk,   

Gmina                   

Jodłownik 

K126 MN* -tereny  

zabudowy mieszka-

niowej jednorodzin-

nej oraz turystyczno-

letniskowej. 

+  

 

  Wniosek K 62/274. 

Uwaga nr 5/U. 

 

Uwaga uwzględniona, tj. przezna-

czono działkę nr ew. 349/1 na tereny 

zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej. 

6. 

 

6/U     […]* […]* Wprowadzenie  

działki  na tereny 

budowlane z 

lokal izacją  za-

mienną. 

działka nr ew. 

349/1 wieś Szyk,   

Gmina                   

Jodłownik 

K38 MN* (9b) -

tereny  zabudowy 

mieszkaniowej jed-

norodzinnej oraz 

turystyczno-
letniskowej. 

+  

 

  Wniosek K 46/238. 

Uwaga nr 6/U. 

 

Uwaga uwzględniona, tj. przezna-

czono część działki nr ew. 349/1 na 

tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej – strefa zagroŜeń 

geologicznych 9b-ZO, lokal izacja 

zamienna. 

 

________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.
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WYKAZ UWAG ORAZ ROZSTRZYGNIÊCIA W SPRAWIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY JOD£OWNIK - WIEŒ WILKOWISKO (L)

w okresie I wy³o¿enia projektu zmiany planu do publicznego wgl¹du - od 18. 06. 2008 r. do 18. 07. 2008 r.

Zgłaszający 

Rozstrzygnięcie  

Wójta w sprawie       
rozpatrzenia          

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 

Gminy w sprawie      
rozpatrzenia   uwagi  

L.p. 

Numer i data  
wpływu uwagi 

 
Nazwisko  

i imię,  

nazwa  
jednostki 

organizacyjnej 

Adres 

Treść  
uwagi 

Oznaczenie 

nieruchomości, 
której            

uwaga dotyczy 

Ustalenia projektu  

miejscowego planu  
zagospodarowania  

przestrzennego 
uwaga 

uwzglę-

dniona  
+ 

uwaga  

nie 

uwzglę- 
dniona   

- 

Wniosek  

i uwaga 

uwzglę-
dniona    

+ 

Wniosek  
i uwaga 

nie 

uwzglę-
dniona   

- 

Uwagi (uzasadnienie) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. 

 

W- L 39/14  

26.03.07 

U- 1/14      
31.07.2008 r. 

[…]* […]* Przekształcenie 

terenów rolnych 
na tereny                  

zabudowy miesz-
kaniowej jednoro-

dzinnej i usługo-
wej. 

Wprowadzenie 

terenu                       

budowlanego. 

działka                   

nr ew. 692/5, 
wieś                  

Wilkowisko, 
Gmina                   

Jodłownik 

Tereny rolne  chro-

nione: 
L378 R (5c) 

 - 

 

  Wniosek L 39/242 

Uwaga nr U-1/14 

 
Wniosku i uwagi nie uwzględ-

niono, tzn. nie przeznacza się 

na cele budowlane działki nr 

ew. 692/5, ze względu na poło-
Ŝenie w strefie ekspozycji 

krajobrazowej nr 5c-KE zabyt-

kowego kościoła, ustalonej 
przez Wojewódzkiego Konser-

watora Zabytków – na podsta-
wie przepisów odrębnych. 

2. 

 

W- L 65/437 
10.07.07 

 

[…]* […]* Przekształcenie 
terenów rolnych 

na tereny                  
zabudowy miesz-

kaniowej jednoro-
dzinnej                 

działka                   
nr ew. 568 wieś    

Wilkowisko, 
Gmina                   

Jodłownik 

L 238 RM – tereny 
zabudowy zagrodo-

wej 

 - 

 

  Wniosek L 65/437. 

Nie wniesiono uwag. 

 

Wniosek nie uwzględniony, 

tzn. nie przeznacza się na cele 

budowlane działki nr ew. 568, 

ze względu na wąską, niewy-
miarową działkę. 

 ________
* W zwi¹zku z ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) z tekstu uchwa³y dla celów publikacji zosta³y usuniête dane
osobowe.

Przewodnicz¹cy Rady Gminy: W. Chlipa³a


