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UCHWAIA Nr XXXIIIł426łŃ9 

 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork,  

oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamecka i Ligota Górna 

 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 6, poz. 41, Nr 141, 

poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 

1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635,  

z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 

1227, Nr 201, poz. 1237) oraz na podstawie art. 18 

ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 159,  

z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 

poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806,  

z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 

Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.  

Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.  

Nr 17, poz. 128, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 

Nr ń8Ń, ”“zŁ ńńńń, Nr 223, ”“zŁ ń458), w związku  
z uchwaJą Nr XVł2Ń2łŃ7 Rady Miejskiej w Kluczb“rku 
z dnia 3Ń ”audziernika 2ŃŃ7 rŁ “raz uchwaJą  
Nr XX/257/08 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia  

ń9 marca 2ŃŃ8 rŁ ”“ stwierdzeniu zg“dn“`ci zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kluczbork oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Zamec-

ka i Lig“ta Górna z ustaleniami Studium uwarunk“waL  
i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ miasta  
i gminy Kluczbork, Rada Miejska w Kluczborku uchwa-

la, c“ nastę”uje: 
 

RozdziaJ ń 

Prze”isy ogólne 

 

§ ńŁńŁ Uchwala się zmianę miejsc“weg“ ”lanu za-

g“s”“dar“wania ”rzestrzenneg“ terenów miasta Klucz-

bork, oraz wsi Lig“ta Ś“lna, Lig“ta Górna i Lig“ta źa-

mecka, zwaną dalej ”lanemŁ 
2. Granice “bszaru “bjęteg“ ”lanem “znacz“n“ na 

rysunku ”lanu, stan“wiącym zaJącznik graficzny do 

niniejszej uchwaJyŁ 

3. źaJącznikami d“ niniejszej uchwaJy są: 
1) zaJącznik nr ń ｦ rysunek ”lanu s”“rządzony na 

ma”ie zasadniczej w skali ń: ńŃŃŃ, stan“wiący inte-

gralną czę`ć uchwaJy; 
2) zaJącznik nr 2 ｦ r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie reali-

zacji zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infra-

struktury technicznej, które nalewą d“ zadaL wJasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z prze-

pisami o finansach publicznych; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ r“zstrzygnięcie “ s”“s“bie r“z-

patrzenia uwag wniesionych po projektu planu. 

4. W granicach “bszaru “bjęteg“ ”lanem nie wy-

stę”ują:  
1) obszary przestrzeni publicznych (w rozumieniu 

artŁ 2 ”kt 6 ustawy), wymagające ich uksztaJt“wania; 

2) tereny ”“dlegające “chr“nie ustal“ne na ”“dsta-

wie “drębnych ”rze”isów: 
a) tereny górnicze, 
b) tereny zaraw“ne na niebez”ieczeLstw“ ”“w“dzi, 
c) tereny zagr“w“ne “suwaniem się mas ziemnych; 
3) tereny wymagające “kre`lenia szczegóJ“wych 

zasad i warunków scalania i ”“dziaJu nieruch“m“`ci, 
zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi w zakresie g“s”odarki 

nieruch“m“`ciami; 
4) tereny wymagające “kre`lenia s”“s“bów i termi-

nów tymczas“weg“ zag“s”“dar“wania, urządzania  
i uwytk“wania, które “kre`la się “b“wiązk“w“, zg“dnie 

z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.). 

 

§ 2ŁńŁ Nastę”ujące “znaczenia graficzne na rysunku 

”lanu są ustaleniami “b“wiązującymi ”lanu: 

1) “znaczenia “gólne - granica “bszaru “bjęteg“ 
planem; 

2) ”rzeznaczenie terenów:  
a) linie r“zgraniczające,  
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b) “znaczenia ”“szczególnych terenów zawierające: 

- symb“l “kre`lający ”rzeznaczenie terenu, 
- k“lejny numer terenu, wyrówniający g“ s”“`ród in-

nych terenów; 
3) zasady “chr“ny `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“bra-

zu kulturowego: 

a) zieleL wys“ka ”r“jekt“wana, 
b) “bszary “b“wiązk“w“ zag“s”“dar“wane zielenią 

w ramach innego przeznaczenia podstawowego, 

c) granica strefy ochrony krajobrazu kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego zabyt-

ków “raz dóbr kultury ws”óJczesnej: 
a) zabytki nieruchome wpisane do gminnej ewiden-

cji zabytków, 
b) stanowiska archeologiczne udokumentowane o po-

twierdzonej lokalizacji,  

c) granica strefy ochrony konserwatorskiej ｦ arche-

ologicznej; 

5) wymagania wynikające z ”“trzeb ksztaJt“wania 
przestrzeni publicznych - przestrzenie publiczne objęte 

szczególna “chr“ną ze względu na wart“`ci kraj“bra-

z“we, kultur“we lub s”“Jeczne; 

6) ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania zabud“wy 
oraz zagospodarowania terenu: 

a) linie zabudowy ｦ obowiązujące, 
b) linie zabudowy - nieprzekraczalne, 

c) miejsce zmiany typu linii zabudowy; 

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy sys-

temów k“munikacji infrastruktury technicznej: 

a) miejsca wJączenia k“munikacji wewnętrznej d“ 
drogi publicznej, 

b) miejsca docelowego zamknięcia dr“giłciągu ”ie-

szo - jezdnego; 

8) granice zag“s”“dar“wania terenów ”“dlegają-
cych “chr“nie na ”“dstawie ”rze”isów “drębnych - 

granica strefy ochrony sanitarnej cmentarza. 

2. P“z“staJe “znaczenia graficzne na rysunku ”lanu, 

niebędące “b“wiązującymi ustaleniami planu: 

1) zabytki nieruchome, wpisane do rejestru zabyt-

ków; 
2) “rientacyjne ”“dziaJy ge“dezyjne; 
3) linie elektroenergetyczne napowietrzne wysokie-

g“ na”ięcia ńńŃ kV wraz ze strefą “chr“nną; 
4) linie elektr“energetyczne na”“wietrzne `redniego 

na”ięcia ń5 kV; 
5) gazociąg wys“kieg“ ci`nienia ｦ istniejący i ”ro-

jektowany; 

6) ”r“jekt“wane elementy ukJadu k“munikacyjnego; 

7) rowy i cieki wodne. 

3. Oznaczenia wymieni“ne w ustŁ 2 ”“siadają cha-

rakter informacyjny. 

 

§ 3Ł Nastę”ujące “kre`lenia st“s“wane w uchwale 
“znaczają: 

1) dach o symetrycznie nachylonych ”oJaciach ｦ 

dach “ jednak“wym kącie nachylenia ”“Jaci na caJym 
budynku; 

2) elewacja frontowa ｦ zewnętrzną ”“wierzchnię 
`ciany budynku z wszystkimi znajdującymi się na niej 
elementami (fasada), zwróc“na w kierunku ulicy, dr“gi 
wewnętrznej lub ”lacu, w której najczę`ciej umieszczo-

ne jest gJówne wej`cie d“ budynku; 
3) front dziaJki ｦczę`ć dziaJki bud“wlanej, która 

graniczy z dr“gą (z której najczę`ciej “dbywa się gJów-

ny wjazd lub wej`cie na dziaJkę), w kierunku której 
zwróc“na jest elewacja fr“ntowa budynku usytuowa-

neg“ na tej dziaJce; 

4) gospodarstwo agroturystyczne ｦ teren wraz  

z “biektami i urządzeniami sJuwącymi d“ `wiadczenia w 
gospodarstwach r“lnych usJug związanych z ”“bytem 
turystów, takich jak s”rzedaw ”“siJków d“m“wych “raz 
wynajmowanie przez r“lników ”“k“i i miejsc na usta-

wienie namiotów; 

5) kąt nachylenia ”oJaci dachowych - kąt mieszczą-
cy się w zakresie “kre`l“nym w ”rze”isach szczegóJo-

wych uchwaJy, jednak“wy dla ”“szczególnych elemen-

tów budynku; 
6) linia rozgraniczająca - linia r“zgraniczająca tereny 

“ równym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zag“s”“da-

r“wania, której ”rzebieg “kre`l“ny na rysunku ”lanu ma 
charakter wiąwący i nie m“we ulegać ”rzesunięciu  
w ramach realizacji planu; 

7) obowiązująca linia zabudowy - linia, wzdJuw któ-
rej wymaga się usytuowania elewacji frontowej przy-

najmniej jedneg“ budynku związaneg“ z ”rzeznacze-

niem podstawowym terenu, na wszystkich kondygna-

cjach; dla ”“z“staJych budynków “raz “kre`l“nych w 
ustaleniach ”lanu r“dzajów bud“wli naziemnych niebę-
dących liniami ”rzesyJ“wymi, sieciami uzbrojenia terenu 

lub urządzeniami teren“wymi k“munikacji linia ta sta-

n“wi nie”rzekraczalną linię zabud“wy; 
8) nieprzekraczalna linia zabudowy ｦ linia ogranicza-

jąca “bszar (sam“dzielnie lub Jącznie z liniami r“zgrani-

czającymi teren), na którym d“”uszcza się wzn“szenie 
budynków “raz “kre`l“nych w ustaleniach ”lanu bu-

d“wle naziemnych niebędących liniami ”rzesyJ“wymi, 
sieciami uzbr“jenia terenu lub urządzeniami teren“wymi 
k“munikacji, której ”rzekr“czenia nie d“”uszcza się na 
wszystkich kondygnacjach; 

9) plan ｦ ustalenia d“tyczące “bszaru “kre`l“neg“ 
w § ń uchwaJy; 

10) posadzka urbanistyczna ｦ powierzchnia terenu, 

na której nalewy st“s“wać jedn“lite r“związania k“m”o-

zycyjne, dendr“l“giczne i materiaJ“we, z uwzględnie-

niem “graniczeL wynikających z wymagaL “chr“ny 

konserwatorskiej; 

11) powierzchnia zabudowy ｦ powierzchnia terenu 

zajęta ”rzez budynek w stanie wyk“Lcz“nym, licz“na 
w rzucie przyziemia, mierzonego w przekroju poziomym 

budynku na wys“k“`ci ń m; 
12) produkcja zwierzęca ｦ chów i h“d“wla zwierząt 

w celach handlowych “raz w skali ”rzekraczającej ”o-

trzeby k“nsum”cyjne i uwytk“we r“dzinneg“ g“s”“dar-

stwa rolnego ｦ ”“wywej 5 ŚJP; 
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13) ”rze”isy odrębne ｦ aktualne przepisy ustaw 

wraz z aktami wyk“nawczymi, a takwe ratyfik“wane 
um“wy międzynar“d“we, ”raw“dawstw“ “rganizacji  
i “rganów międzynar“d“wych, Których Rzecz”“s”“lita 

P“lska jest czJ“nkiem “raz ”raw“ Unii śur“”ejskiej 
“b“wiązujące w regulowanej dziedzinie; 

14) przeznaczenie podstawowe ｦ przeznaczenie 

będące d“minującą f“rmą wyk“rzystania terenu “raz 
“biektów z nim związanych; 

15) ”rzeznaczenie uzu”eJniające ｦ przeznaczenie in-

ne niw ”“dstaw“we, które uzu”eJnia lub wzb“gaca 
”rzeznaczenie ”“dstaw“we i nie wystę”uje sam“dziel-

nie na danym terenie oraz stan“wi nie więcej niw 3Ń% 
”“wierzchni uwytk“wej “biektów ”rzeznaczenia ”“d-

stawoweg“, z wyJączeniem ”rzeznaczenia stan“wiące-

g“ ”“wierzchnię biol“gicznie czynną; 
16) stawka procentowa - stawka procentowa, o 

której m“wa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (Dz. U z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zmŁ); 
17) strefa ochrony sanitarnej cmentarza - obszar 

r“zciągający się w zasięgu 5Ń m “d granic cmentarza, 

w którym “b“wiązują “dlegJ“`ci w zabud“wie “raz 
“graniczenia w zag“s”“dar“waniu terenu mające na 
celu ograniczenie szk“dliweg“ w”Jywu cmentarza na 

“t“czenie, “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych; 
18) strefa ochronna gazociągu ｦ “dlegJ“`ć ”“dsta-

w“wa “d “biektów teren“wych, a w ”rzy”adku ”rze-

bud“wy gaz“ciągu strefa k“ntr“l“wana, “ których 
m“wa w ”rze”isach “drębnych d“tyczących gaz“cią-
gów; 

19) szeroko`ć elewacji frontowej ｦ szer“k“`ć za-

warta ”“między nar“wnikami k“nstrukcyjnymi elewacji 
fr“nt“wej (niezawierająca ”rzybudówek, garawy it”Ł); 

20) teren ｦ “bszar “ “kre`l“nym ”rzeznaczeniu i 
zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku 

”lanu liniami r“zgraniczającymi i oznaczony symbolem; 

21) urządzenia i obiekty towarzyszące ｦ urządzenia 

niezbędne d“ ”rawidJ“weg“ funkcj“n“wania “biektów 
bud“wlanych lub stan“wiące wy”“sawenie terenu, takie 
jak “biekty maJej architektury i “`wietlenie terenu; 

22)  urządzenia gos”odarki rolnej ｦ obiekty i urzą-
dzenia związane z ”r“wadzeniem g“s”“darki ”“l“wej, 
h“d“wlanej i “gr“dniczej, w tym sil“sy, ”Jyty gn“jowe 

itp.; 

23) usJugi ”odstawowe - usJugi sJuwące mieszkaL-
com wsi, sJuwące d“ wyk“nywania funkcji administra-

cyjnych i biurowych, zdrowia, bankow“`ci i Jączn“`ci, 
handlu detalicznego i gastronomii, “`wiaty, kultury  
i rekreacji “raz rzemi“sJa nieuciąwliweg“, takieg“ jak 
zakJady fryzjerskie, krawieckie lub inne “ ”“d“bnym 
charakterze; 

24)  usJugi ”onad”odstawowe ｦ usJugi “ zakresie 
szerszym niw bez”“`rednia “bsJuga ”“trzeb mieszkaL-
ców wsi, w dziedzinach, “ których m“wa w ”kt 23,  
a takwe takich jak h“telarstw“, s”“rt i rekreacja, handel 
hurtowy lub inne o podobnym charakterze; 

25) usJugi rzemiosJa ｦ dziaJaln“`ć g“s”“darcza  
w zakresie wytwórstwa i na”raw, ”rzy zatrudnieniu do 

ń5 ”rac“wników, w branwy bud“wlanej, drzewnej, tek-

stylnej i “dziew“wej, metal“wej, elektr“technicznej  
i elektr“nicznej, s”“wywczej “raz artystycznej; 

26) wskaunik zabudowy dziaJki ｦ wart“`ć stano-

wiąca st“sunek Jącznej ”“wierzchni zabud“wy zlokali-

z“wanej na dziaJce bud“wlanej, d“ ”“wierzchni tej 
dziaJki; 

27) wysoko`ć zabudowy ｦ wys“k“`ć “biektu mie-

rzona w metrach w linii elewacji frontowej od poziomu 

terenu (w odniesieniu do gruntu rodzimego) i odnoszą-
ca się d“ kalenicy “biektu w wy”adku dachu stromego 

lub ”eJnej wys“k“`ci “biektu w wy”adku dachu ”Ja-

skieg“ iłlub wyraw“na w il“`ci k“ndygnacji nadziem-

nych wraz z poddaszem, przy czym wprowadzanie 

d“minant architekt“nicznych ”rzekraczających d“”usz-

czalną wys“k“`ć zabud“wy jest m“wliwe wyJącznie na 
warunkach “kre`l“nych w ”rze”isach szczegóJ“wych 
uchwaJyŁ 

 

§ 4ŁńŁ Ustala się linie r“zgraniczające tereny “ rów-
nym ”rzeznaczeniu i równych zasadach zag“s”“daro-

wania zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

2. Ustala się nastę”ujące tereny, wyznacz“ne linia-

mi rozgraniczającymi, “ których m“wa w ustŁ ń: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MN; 

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  

z usJugami, “znacz“ne na rysunku ”lanu symb“lem MN/U; 

3) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 

oznaczone na rysunku planu symbolem MW; 

4) tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na ry-

sunku planu symbolem RM;  

5) tereny usJug k“mercyjnych, “znacz“ne na rysun-

ku planu symbolem U; 

6) tereny usJug ”ublicznych, “znacz“ne na rysunku 

planu symbolem UP; 

7) teren usJug s”“rtu i rekreacji, “znacz“ny na ry-

sunku planu symbolem US; 

8) tereny ”r“dukcji, magazynów i skJadów, “zna-

czone na rysunku planu symbolem P; 

9) tereny zieleni urządz“nej “znacz“ne na rysunku 
planu symbolem ZP; 

10) teren cmentarza, oznaczony na rysunku planu 

symbolem ZC; 

11) tereny lasów, “znacz“ne na rysunku ”lanu 
symbolem ZL; 

12) teren rolny - pola, oznaczony na rysunku planu 

symbolem R;  

13) tereny rolne ｦ Jąki i ”astwiska, “znacz“ne na 
rysunku planu symbolem RZ;  

14) tereny wód ”“wierzchni“wych `ródląd“wych, 
oznaczone na rysunku planu symbolem WS;  

15) tereny “bsJugi k“munikacji z usJugami, “zna-

czone na rysunku planu symbolem KS/U; 

16) tereny urządzeL elektr“energetycznych, “zna-

czone na rysunku planu symbolem E; 
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17) teren urządzeL za“”atrzenia w w“dę - prze-

pompownia, oznaczony na rysunku planu symbolem W; 

18) tereny dróg ”ublicznych, w tym: 
a) droga ekspresowa, oznaczona na rysunku planu 

symbolem KDS, 

b) dr“ga gJówna ruchu ”rzys”iesz“neg“, “znaczona 

na rysunku planu symbolem KDGP, 

c) dr“gi gJówne, “znacz“ne na rysunku ”lanu sym-

bolem KDG, 

d) drogi zbiorcze, oznaczone na rysunku planu sym-

bolem KDZ, 

e) drogi lokalne oznaczone na rysunku planu symbo-

lem KDL, 

f) drogi dojazdowe, oznaczone na rysunku planu 

symbolem KDD; 

19) tereny dróg wewnętrznych, “znacz“ne na ry-

sunku planu symbolem KDW; 

20) tereny dróg trans”“rtu rolnego, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KDR; 

21) tereny ciągów ”iesz“ ｦ jezdnych, oznaczone na 

rysunku planu symbolem KP. 

3. źasady zabud“wy i zag“s”“dar“wania terenów, 

wymienionych w ust. 2, “kre`l“n“ w ”rze”isach szcze-

góJ“wych uchwaJyŁ 
 

§ 5ŁńŁ Ustala się nastę”ujące “gólne zasady “chro-

ny i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“: 
1) d“”uszcza się ”rzebud“wę, r“zbud“wę lub nad-

bud“wę istniejących budynków zg“dnie z “b“wiązują-
cymi ”rze”isami “drębnymi, z zastrzeweniem ustaleL,  
“ których m“wa w § 7, oraz zgodnie z przepisami 

szczegóJ“wymi uchwaJy; 
2) dla istniejących “biektów i budynków “raz ich 

czę`ci, które ”“siadają inne niw ustal“ne w ”lanie 
wskauniki zabud“wy, liczbę k“ndygnacji, wys“k“`ć, 
ge“metrię dachu, linię zabud“wy, szer“k“`ć elewacji 
frontowej - do”uszcza się: 
a) rem“nt w zakresie biewącej k“nserwacji “raz r“z-

biórkę, 
b) zmianę s”“s“bu uwytk“wania “biektu, 
c) ”rzebud“wę, r“zbud“wę lub nadbud“wę “biektu, 

zg“dnie z ”rze”isami szczegóJ“wymi uchwaJy, 
d) d“st“s“wanie “biektu d“ ”“trzeb “sób nie”eJno-

sprawnych; 

3) dla istniejących terenów zabud“wanych, które 
”“siadają mniejsze niw ustal“ne w ”lanie wskauniki 
powierzchni biologicznie czynnej - zakazuje się ”o-

mniejszania powierzchni biologicznie czynnej; 

4) ustala się “b“wiązujące i nie”rzekraczalne linie 
zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

5) “ka”y i gzymsy m“gą ”rzekraczać wyznacz“ną  
w ”lanie linię zabud“wy nie więcej niw Ń,8 m, nat“miast 
czę`ci budynku takie jak balk“ny, wykusze, galerie, tara-

sy, sch“dy zewnętrzne, ”“chylnie i ram”y ｦ nie więcej niw 
ń,5 m, lecz nie dalej niw d“ wyznaczonej w planie linii 

rozgraniczającej; 
6) dla “biektów i budynków, których bud“wa r“z-

”“częJa się ”rzed wej`ciem w wycie ”lanu lecz nie zo-

staJa uk“Lcz“na, a które ”rzekraczają wyznacz“ną  
w ”lanie linię zabud“wy, d“”uszcza się k“ntynuację 
budowy na warunkach “kre`l“nych w wydanym ”o-

zw“leniu na bud“wę;  
7) d“”uszcza się sytu“wanie budynków bez”“`red-

ni“ ”rzy granicy dziaJek, w tym budynków garaw“wych 
i g“s”“darczych, zg“dnie z ”rze”isami szczegóJ“wymi 
uchwaJy; 

8) budynki na dziaJce bud“wlanej nalewy sytu“wać 
w s”“sób nastę”ujący: 
a) równ“legle lub ”r“st“”adle d“ granic dziaJki,  
b) w ”rzy”adku dziaJki “ nieregularnych granicach - 

tak, aby c“ najmniej jedna z zewnętrznych `cian k“n-

strukcyjnych budynku byJa równ“legJa d“ jednej z linii 
”“dziaJu dziaJki bud“wlanej, 
c) w przy”adku, gdy dziaJka sąsiednia jest zabudo-

wana - w nawiązaniu d“ budynku zl“kaliz“waneg“ na 
dziaJce sąsiedniej; 

9) w “dniesieniu d“ zabud“wy bliuniaczej, “b“wiązuje 

zasada zachowania symetrii podstawowych elementów 
r“z”lan“wania rzutu “biektu, ukJadu elewacji (rozplano-

wania i ”r“”“rcji “tw“rów “kiennych i drzwi“wych) oraz 

jednakowej geometrii dachu; 

10) wzdJuw górnej krawędzi skar” urządzeL meli“ra-

cji w“dnych (r“wów meli“racyjnych), nalewy ”“z“sta-

wić w“lny “d wszelkiej zabud“wy ”as terenu “ szero-

k“`ci minŁ 4 m (”“ “bu str“nach r“wu), niezbędny dla 
wykonywania prac konserwacyjnych. 

2. Wyznacza się ”rzestrzenie ”ubliczne “bjęte 
szczególną “chr“ną ze względu na wart“`ci kraj“bra-

z“we, kultur“we lub s”“Jeczne, zg“dnie z “znaczeniem 

na rysunku ”lanu, dla których “b“wiązuje zastosowanie 

kompleksowego zagospodarowania terenu, w tym: 

1) urządzenie ”“sadzki urbanistycznej, uwzględnia-

jącej ”ri“rytet ruchu ”ieszeg“; 
2) wyk“nanie ”r“jektu zieleni, “`wietlenia i maJej 

architektury; 

3) zakaz l“kaliz“wania n“`ników reklam“wychŁ 
 

§ 6Ł Ustala się nastę”ujące “gólne zasady “chr“ny 
`r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kulturowego: 

1) zakazuje się “d”r“wadzania nie“czyszcz“nych 
`cieków d“ gruntu, wód grunt“wych “raz ”“wierzch-

niowych;  

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN, MW, UP, US ustala się zakaz l“kalizacji 

”rzedsięwzięć, dla których zg“dnie z ”rze”isami “dręb-

nymi d“tyczącymi “chr“ny `r“d“wiska wymagane jest 
bądu m“we być wymagane s”“rządzenie ra”“rtu “ “d-

dziaJywaniu na `r“d“wisk“ z zastrzeweniem pkt 4; 

3) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolem MN/U, P-ń ustala się zakaz l“kalizacji ”rzedsię-
wzięć, dla których zg“dnie ”rze”isami “drębnymi d“ty-

czącymi “chr“ny `r“d“wiska wymagane jest s”“rzą-
dzenie ra”“rtu “ “ddziaJywaniu na `r“d“wisk“, z za-

strzeweniem ”kt 4; 
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4) d“”uszcza się l“kalizację ”rzedsięwzięć ”“legają-
cych na bud“wie dróg “raz sieci infrastruktury tech-

nicznej; 

5) dziaJaln“`ć realizująca ustalenia niniejszeg“ ”lanu 

nie m“we ”“w“d“wać uciąwliw“`ci na terenach sąsied-

nich “raz ”“nadn“rmatywneg“ “bciąwenia `r“d“wiska 
”“za granicami dziaJki, do której inwest“r ”“siada tytuJ 
prawny;  

6) ”rzed ”“djęciem dziaJaln“`ci na “bszarach wy-

znacz“nych w ”lanie, ustala się “b“wiązek zdjęcia war-

stwy ”róchniczej z czę`ci ”rzeznacz“nej ”“d “biekty 
bud“wlane “raz ”“wierzchnie utwardz“ne, a nastę”nie 
odpowiednie jej zagospodarowanie; 

7) wyznacza się “bszary “b“wiązk“w“ zag“s”“da-

r“wane zielenią w ramach inneg“ ”rzeznaczenia, zg“d-

nie z “znaczeniem na rysunku ”lanu, dla których “bo-

wiązują nastę”ujące ustalenia: 

a) “b“wiązek utrzymania istniejącej “raz n“wych 
nasadzeL zieleni we wJa`ciwym stanie, k“nserwacji i 
uzupeJniania ubytków,  
b) d“”uszcza się l“kalizację sieci infrastruktury 

technicznej, 

c) zakazuje się l“kalizacji budynków i “biektów 
techniczneg“ wy”“sawenia, takich jak ”arkingi, garawe, 
skJady; 

8) wyznacza się tereny w ramach innego przezna-

czenia ”“dstaw“weg“, na których “b“wiązuje nasa-

dzenie zieleni wys“kiej ”r“jekt“wanej w ukJadzie sz”a-

lerowym, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

9) wyznacza się strefę “chr“ny kraj“brazu kulturo-

weg“, w granicach której “b“wiązuje: 
a) zakaz l“kalizacji k“nstrukcji wiew“wych, masztów 

“raz wys“k“`ci“wych “biektów techn“l“gicznych,  

b) zakaz l“kaliz“wania w“ln“st“jących n“`ników 
reklam“wych, “ wymiarach tablicy reklam“wej więk-

szych niw ń,5 m x 3,Ń, 
c) zakaz l“kaliz“wania “gr“dzeL wyk“nanych z ”re-

fabryk“wanych ”Jyt bet“n“wych “d fr“ntu dziaJkiŁ 
 

§ 7ŁńŁ Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dzie-

dzictwa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury 
ws”óJczesnej: 

1) uwzględnia się “chr“nę zabytku nieruch“meg“, 
w”isaneg“ d“ rejestru zabytków, znajdująceg“ się  
w granicach terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem ZC-1 (kaplica cmentarna drewniana, nr reje-

strowy 68/53 z 9 grudnia 1953 r.): 

a) wszelkie prace konserwatorskie, restauratorskie 

lub roboty budowlane przy zabytkach nieruchomych 

wpisanych d“ rejestru zabytków oraz w ich otoczeniu 

nalewy ”r“wadzić w uzg“dnieniu z w“jewódzkim k“n-

serwat“rem zabytków,  
b) w ”rzy”adku wykre`lenia z rejestru zabytków 

st“s“wne “znaczenie staje się nie“b“wiązujące; 
2) “kre`la się “chr“nę zabytków nieruch“mych, 

w”isanych d“ gminnej ewidencji zabytków, “znaczo-

nych na rysunku planu: 

a) Lig“ta Górna ｦ szk“Ja, 

b) Lig“ta Górna ｦ “b“ra ze st“d“Ją i “gr“dzeniem 
przy ul. Gliwickiej 1, 

c) Lig“ta Górna ｦ dom przy ul. Gliwickiej 4, 

d) Lig“ta Górna ｦ dom przy ul. Gliwickiej 8, 

e) Lig“ta Górna ｦ dom przy ul. Gliwickiej 16, 

f) Lig“ta Górna ｦ dom i budynek inwentarski przy 

ul. Gliwickiej 20, 

g) Lig“ta Górna ｦ budynek inwentarski przy ul. Gli-

wickiej 30, 

h) Lig“ta Górna ｦ dom przy ul. Gliwickiej 31, 

i) Lig“ta Górna ｦ dom przy ul. Gliwickiej 36, 

j) Lig“ta Górna ｦ kuunia ”rzy ulŁ Gliwickiej, 
k) Ligota Zamecka ｦ dom nr 2, 

l) Ligota Zamecka ｦ dom nr 9, 

J) Lig“ta źamecka ｦ dom wielorodzinny nr 10-12, 

m) Ligota Zamecka ｦ d“m z bramą nr ń4, 
n) Ligota Zamecka ｦ dom nr 16, 

o) Ligota Zamecka ｦ d“m z “b“rą nr 3Ń, 
p) Ligota Zamecka ｦ dom nr 33, 

r) Ligota Zamecka ｦ dom nr 34, 

s) Ligota Zamecka ｦ dom nr 39, 

t) Ligota Zamecka ｦ ogrodzenie przy domu nr 45,  

u) Ligota Zamecka ｦ dom nr 47, 

w) Ligota Zamecka ｦ spichlerz; 

3) dla “biektów, “ których m“wa w ”kt 2, w przy-

padku prowadzenia prac konserwatorskich, restaurator-

skich lub r“bót bud“wlanych “b“wiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

a) nalewy zach“wać bryJę “biektu w niezmieni“nej 
f“rmie, w tym ge“metrię i ksztaJt dachu, z zastrzewe-

niem lit. b, 

b) d“”uszcza się ada”tację budynków d“ ”“trzeb 
”“ruszania się “sób nie”eJn“s”rawnych, w tym budo-

wę ram”, ”“szerzenie “tw“rów wej`ci“wych oraz mon-

taw wewnętrznych elewat“rów windowych, 

c) jak“ ”“krycie dach“we nalewy st“s“wać wyJącz-

nie dachówkę ceramiczną, 
d) nalewy zach“wać “ryginalną architekturę elewacji 

oraz detale architektoniczne, 

e) nalewy st“s“wać k“l“rystykę elewacji harm“nizują-
cą z “t“czeniem oraz historycznym charakterem obiektu, 

zbliw“ną d“ k“l“rów sur“wców naturalnych i tradycyjnych 
materiaJów bud“wlanych, takich jak kamieL, cegJa i drewn“, 

f) w “brębie ”“szczególnych “biektów “bjętych 
“chr“ną, nalewy zach“wać jedn“litą f“rmę st“larki “kien 

i drzwi zewnętrznych ｦ d“”uszcza się wymianę st“larki 
”“d warunkiem zach“wania ”ierw“tnych wielk“`ci 
“tw“rów “kiennych i drzwi“wych “raz ich ”“dziaJów,  
z zastrzeweniem litŁ b, 

g) d“”uszcza się r“zbiórkę “biektów, którym udo-

kument“wan“ zJy stan techniczny, po uprzednim wy-

konaniu prac dokumentacyjnych ｦ kart ewidencyjnych 

zabytku architektury i budownictwa - w takim przypad-

ku st“s“wne “znaczenie na rysunku ”lanu staje się 
nie“b“wiązujące. 
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2. Wyznacza się strefę k“nserwat“rską - archeolo-

giczną dla ud“kument“wanych stanowisk archeolo-

gicznych, “ ”“twierdz“nej l“kalizacji, “ zasięgu “kre-

`l“nym na rysunku ”lanuŁ  
3. W granicach strefy, “ której m“wa w ustŁ 2: 
1) wszelkie r“b“ty bud“wlane wymagające ”r“wa-

dzenia ”rac ziemnych nalewy uzg“dnić z w“jewódzkim 
konserwatorem zabytków; 

2) ”race ziemne nalewy ”r“wadzić ”“d nadz“rem ar-

cheologicznym. 

4. W przypadku dokonania niespodziewanych od-

kryć arche“l“gicznych ”“dczas wyk“nywania ”rac 
ziemnych nalewy niezwJ“cznie zgJ“sić je d“ wJa`ciwego 

w“jewódzkieg“ k“nserwat“ra zabytków, a nastę”nie 

”“djąć “d”“wiednie dziaJania zg“dnie z ”rze”isami “d-

rębnymiŁ 
 

§ 8ŁńŁ Ustala się nastę”ujące, “gólne zasady i wa-

runki ”“dziaJu na dziaJki bud“wlane: 
1) zg“dnie z zasadami “kre`l“nymi w ”rze”isach 

szczegóJ“wych uchwaJy, “d”“wiedni“ dla ”“szczegól-

nych terenów; 
2) zg“dnie z “kre`l“ną na rysunku ”lanu “rientacyj-

ną linią ”“dziaJu ge“dezyjneg“, ”rzy czym d“”uszcza 
się zmianę szer“k“`ci fr“ntu dziaJki w d“st“s“waniu d“ 
”r“jekt“wanej zabud“wy “raz “dchylenie kąta ”“J“we-

nia granic dziaJek bud“wlanych w st“sunku d“ ”asa 
dr“g“weg“, nie większe niw ńŃº; 

3) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d ”arametrów “kre-

`l“nych w ”rze”isach szczegóJ“wych uchwaJy dla dzia-

Jek budowlanych: 

a) skrajnych, ”“d warunkiem, we jej szer“k“`ć mie-

rz“na na wys“k“`ci elewacji fr“nt“wej budynku ma 

wart“`ć “kre`l“ną w ”rze”isach szczegóJ“wych 
uchwaJy, 

b) ”rzylegających d“ terenu dr“gi ”ublicznej lub 
wewnętrznej czę`cią dziaJki bud“wlanej “ szer“k“`ci 
za”ewniającej k“nieczny d“stę” d“ tej dr“gi, ”“d wa-

runkiem, we jej szer“k“`ć mierz“na na wys“k“`ci ele-

wacji frontowej budynku ma wart“`ć “kre`l“ną w 
”rze”isach szczegóJ“wych uchwaJy,  

c) które w chwili wej`cia w wycie niniejszej uchwaJy 
są zainwest“wane kubatur“w“ lub ”“siadają wcze`niej 
ustal“ne ”“dziaJy nieruch“m“`ciŁ 
2. Ś“”uszcza się dla “bszaru “bjęteg“ ustaleniami 

planu, wydzielanie dziaJek gruntu ”rzeznacz“nych ”“d 
l“kalizację urządzeL infrastruktury technicznej i k“mu-

nikacji w ramach innego przeznaczenia podstawowego; 

wielk“`ć tych dziaJek nalewy ustalać w d“st“s“waniu 
d“ ”arametrów technicznych tych urządzeL i ”“trzeb 
ich obsJugiŁ 
3. Ś“”uszcza się “dstę”stw“ “d “kre`l“nych w 

ustaleniach szczegóJ“wych ”lanu zasad lub zakazu 
”“dziaJu w ”rzy”adku, gdy wydzielenie nieruch“mo`ci 
ma na celu ”“”rawę warunków zag“s”“dar“wania 

terenu dziaJek bud“wlanych ”rzylegJych, ”“”rzez ”rzy-

Jączenie dziaJek sam“dzielnie niedających się w racjo-

nalny s”“sób zag“s”“dar“wać zg“dnie z ustaleniami 

”lanu “raz zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi w zakresie 
g“s”“darki nieruch“m“`ciamiŁ 
4. W ”rzy”adku, gdy ”“wierzchnia dziaJki ”“dlega-

jącej ”“dziaJ“wi uniem“wliwia wydzielenie dziaJek “ 
”arametrach “kre`l“nych w ustaleniach szczegóJowych 

”lanu, d“”uszcza się ”“mniejszenie ”“wierzchni nie 

więcej niw jednej z n“w“ wydzielanych dziaJek maksy-

malnie “ ń5% minimalnej ”“wierzchni dla ”“szczegól-

nego terenu. 

 

§ 9Ł P“wiązania z zewnętrznym ukJadem k“munika-

cyjnym realiz“wane będą za ”“`rednictwem dróg w ciągu 
nastę”ujących dróg ”ublicznych: 

1) krajowej nr 11, oznaczonej na rysunku planu 

symbolem KDS; 

2) krajowej nr 42 i 45, oznaczonej na rysunku planu 

symbolami KDGP, KDG-1; 

3) projektowanej dr“gi gJównej, “znacz“nej na ry-

sunku planu symbolem KDG-2; 

4) powiatowej nr 1310 O, oznaczonej na rysunku 

planu symbolami KDZ-1, KDZ-2. 

 

§ ńŃŁńŁ Ustala się nastę”ujące, “gólne zasady “b-

sJugi w zakresie infrastruktury technicznej: 
1) sieci uzbrojenia technicznego nalewy sytu“wać  

w liniach r“zgraniczających dróg za zg“dą zarządcy tere-

nu, w uzasadni“nych względami technicznymi bądu bez-

”ieczeLstwa ”rzy”adkach, d“”uszcza się usytuowanie 

poza liniami r“zgraniczającymi; 
2) d“”uszcza się l“kalizację naziemnych kubaturo-

wych urządzeL infrastruktury technicznej, w“ln“st“ją-
cych lub jak“ “biektów wbud“wanych w budynki ”rze-

znaczenia ”“dstaw“weg“ lub uzu”eJniająceg“; 
3) nalewy za”ewnić sw“b“dny d“stę” d“ urządzeL 

infrastruktury technicznej; 

4) w ”rzy”adku zaistnienia k“nfliktu ”“między 
obiektami sieciowymi a projektowanym zainwestowa-

niem terenu, d“”uszcza się ”rzeJ“wenie lub kablowanie 

sieci. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady za“”atrzenia w 
energię elektryczną: 

1) d“”uszcza się r“zbud“wę sieci elektr“energe-

tycznej w s”“sób za”ewniający “bsJugę wszystkich 

“bszarów, na których ustalenia ”lanu d“”uszczają za-

bud“wę; 
2) w zag“s”“dar“waniu terenów znajdujących się 

pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub 

d“ nich ”rzylegających, nalewy zach“wać “dlegJo`ci  
i ograniczenia, zgodnie z przepisami odrębnymi; 

3) d“”uszcza się ”rzeJ“wenie lub kabl“wanie sieci na 
zasadach i warunkach uzgodnionych z zarządcą sieci; 

4) d“”uszcza się l“kalizację stacji transf“rmat“ro-

wych na terenach wJasnych inwest“raŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady za“”atrzenia w wo-

dę: 
1) ustala się r“zbud“wę gminnej sieci w“d“ciągo-

wej w s”“sób za”ewniający “bsJugę wszystkich “bsza-

rów, na których ustalenia ”lanu d“”uszczają zabud“wę; 
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2) za“”atrzenie w w“dę “dbywać się będzie ”o-

”rzez w“d“ciąg gminny; 
3) d“”uszcza się bud“wę n“wych urządzeL sJuwą-

cych ujmowaniu i uzdatnianiu wód w zakresie niezbęd-

nym d“ za”ewnienia “bsJugi wszystkich “bszarów, na 
których ustalenia ”lanu d“”uszczają zabud“węŁ 

4. Ustala się nastę”ujące zasady “d”r“wadzenia 
`cieków:  

1) ustala się r“zbud“wę gminnej sieci kanalizacyjnej 

w s”“sób za”ewniający “bsJugę wszystkich “bszarów, 
na których ustalenia ”lanu d“”uszczają zabud“wę; 

2) `cieki byt“we i k“munalne, których d“”uszczalny 

skJad “kre`lają ”rze”isy “drębne, nalewy “d”r“wadzać 
za ”“`rednictwem sieci kanalizacji “góln“s”Jawnej lub 
rozdzielczej, do oczyszczalni `cieków w Kluczb“rku; 

3) “d”r“wadzenie `cieków ”“ch“dzenia ”rzemy-

sJ“weg“ i techn“l“giczneg“ z terenu “bjętego planem 

nastą”i ”“ ich u”rzednim “czyszczeniu na terenie wJa-

snym inwestora, do gminnej sieci kanalizacyjnej; 

4) do czasu realizacji kanalizacji, `cieki byt“we na-

lewy “d”r“wadzać d“ szczelnych zbi“rników bez“d”Jy-

w“wych, a wszelkie dziaJania w zakresie g“s”“darki 
`ciek“wej muszą być ”“wadz“ne zg“dnie z ”rze”isami 
“drębnymi. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady “d”r“wadzania 
wód “”ad“wych i r“zt“”“wych: 

1) ustala się r“zbud“wę sieci kanalizacji deszczowej 

w s”“sób za”ewniający “bsJugę wszystkich “bszarów, 
na których ustalenia ”lanu d“”uszczają zabud“wę; 

2) d“ czasu r“zbud“wy i m“dernizacji istniejąceg“ 
systemu kanalizacji deszczowej, wody opadowe i roz-

topowe od”r“wadzane będą na terenach uzbr“j“nych 
d“ istniejących “dcinków kanalizacji deszczowej, a z 

”“z“staJeg“ terenu ”“wierzchni“w“ w teren; 
3) d“”uszcza się zag“s”“dar“wanie wód “”ado-

wych i r“zt“”“wych w “brębie dziaJki; 
4) kawdy teren, na którym m“we d“j`ć d“ zanie-

czyszczenia powierzchni substancjami ropopochodnymi 

lub innymi substancjami chemicznymi, nalewy utwardzić 
i skanaliz“wać, a ”“wstaJe `cieki “d”r“wadzić zg“dnie 
z przepisami “drębnymiŁ 

6. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie usu-

wania “d”adów staJych: 
1) wywóz “d”adów k“munalnych “dbywać się bę-

dzie na z“rganiz“wane gminne skJad“wisk“ “d”adów; 
2) dla “biektów bud“wlanych na terenie “bjętym 

”lanem nalewy za”ewnić miejsca na ”“jemniki i k“nte-

nery sJuwące d“ czas“weg“ gr“madzenia “d”adów sta-

Jych; 
3) miejsca na pojemniki i k“ntenery sJuwące d“ cza-

s“weg“ gr“madzenia “d”adów staJych nalewy urządzić 
w s”“sób um“wliwiający segregację “d”adów; 
4) “d”ady ”“wstaJe w wyniku dziaJaln“`ci g“s”o-

darczej nalewy ”“ddać “dzysk“wi lub unieszk“dliwieniu, 
zgodnie z ”rze”isami “drębnymi; 
5) wytwórcy “d”adów z“b“wiązani są d“ st“s“wa-

nia techn“l“gii minimalizujących ”“wstawanie “d”adów 
i “graniczających ich uciąwliw“`ć dla `r“d“wiskaŁ 

7. Ustala się nastę”ujące zasady za“”atrzenia w 
cie”J“: 

1) “biekty w “bszarze “bjętym ”lanem za“”atrywa-

ne będą z indywidualnych lub gru”“wych uródeJ za“”a-

trzenia w cie”J“, z zast“s“waniem techn“l“gii “ wyso-

kiej s”rawn“`ci grzewczej i niskiej emisji zanieczysz-

czeL d“ atm“sfery; 

2) zbiorniki stacjonarne na paliwo gazowe lub ole-

j“we nalewy l“kaliz“wać na terenie wJasnym inwest“ra, 
zgodnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

8. Ustala się nastę”ujące zasady za“”atrzenia w 
gaz:  

1) w zag“s”“dar“waniu terenów znajdujących się nad 
istniejącymi i ”r“jekt“wanymi gaz“ciągami lub d“ nich 
”rzylegającymi, nalewy zach“wać “dlegJ“`ci i “graniczenia 
zgodnie z przepisami odrębnymi; 

2) d“”uszcza się bud“wę sieci gaz“wej `rednieg“  
i wys“kieg“ ci`nienia w s”“sób nie k“lidujący z istnie-

jącą zabud“wą, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
3) bud“wa sieci gaz“wej i ”rzyJączenie d“ niej 

“biektów ”rzez ”rzedsiębi“rstw“ energetyczne ”owinno 

“dbywać się w “”arciu “ ”rze”isy “drębne, wni“ski 
zainteres“wanych “raz “ s”“rządz“ny ”rzez ”rzedsię-
biorstwo energetyczne plan rozwoju w zakresie budo-

wy sieci gazowej;  

4) “”rac“wanie ”r“jektu gazyfikacji nalewy ”“”rze-

dzić analizą “kre`lającą zasadn“`ć inwestycji oraz jej 

warunki techniczne i ekonomiczne; 

5) d“ czasu realizacji sieci gaz“wej d“”uszcza się 
k“rzystanie ze zbi“rników stacj“narnych l“kaliz“wa-

nych na terenie wJasnym inwest“ra, zg“dnie z ”rze”i-

sami “drębnymiŁ 
9. Ustala się nastę”ujące zasady r“zw“ju sieci tele-

komunikacyjnej: 

1) d“”uszcza się r“zbud“wę lub l“kaliz“wanie no-

wej sieci telekomunikacyjnej; 

2) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL ”rzekauniko-

wych telek“munikacji, w tym k“nstrukcji wiewowych  

i stacji baz“wych telef“nii k“mórk“wej na terenach 
rolnych - “dlegJ“`ć urządzenia “d terenu, na którym 
”lan ”rzewiduje l“kalizację “biektów związanych ze 
staJym lub wiel“g“dzinnym ”“bytem ludzi, zg“dnie  
z przepisami “drębnymi, musi być większa niw zasięg 
“ddziaJywania “kre`l“ny w ra”“rcie “ddziaJywania 
przedsięwzięcia na `r“d“wisk“Ł 

 

§ ńńŁ Okre`la się granice i s”“s“by zag“s”“daro-

wania terenów lub “biektów ”“dlegających “chr“nie, 
ustal“nych na ”“dstawie “drębnych ”rze”isów: 

1) wyznacza się strefę “chr“ny sanitarnej cmenta-

rza, “ zasięgu 5Ń m “d linii r“zgraniczającej teren 

cmentarza, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu; 

zasady zag“s”“dar“wania terenów ”“J“w“nych w gra-

nicach strefy “kre`l“n“ w ”rze”isach szczegóJ“wych 
uchwaJy “raz zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 
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2) “bszar “bjęty ”lanem znajduje się w zasięgu 
GJówneg“ źbi“rnika Wód P“dziemnych GźWP nr 324 
ｭŚ“lina K“”alna Kluczb“rkｬ, dla któreg“ brak jest decy-

zji administracyjnych. 

 

RozdziaJ 2 

Prze”isy szczegóJowe 

 

§ ń2ŁńŁ Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

MN-1 do MN-54, dla których “b“wiązuje ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe ｦ zabudowa mieszkaniowa jedno-

rodzinna; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”“dstaw“we, r“zumiane jak“ l“kale będą-

ce czę`cią budynku ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“; 
powierzchnia uwytk“wa usJug nie m“we ”rzekraczać 
3Ń% ”“wierzchni uwytk“wej budynków ”rzeznaczenia 
podstawowego, 

b) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
c) zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-

t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 
- “b“wiązuje utrzymanie ”“zi“mu haJasu ”“niwej do-

puszczalnego lub na poziomie okre`l“nym w ”rze”isach 
“drębnych - jak dla terenów zabud“wy mieszkani“wej 
jednorodzinnej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN-2, MN-34, MN-42, MN-45 “b“wiązują 
“graniczenia wynikające z “chr“ny “biektów w”isa-

nych d“ gminnej ewidencji zabytków, “ których mowa 

w § 7 ustŁ ń ”kt ń i 2; 
2) na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami MN-17, MN-ń8 “b“wiązują “graniczenia wynikające 
z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - 

archeologicznej, o której m“wa w § 7 ustŁ 2Ł 
4. Ustala się nastę”ujące zasady i “graniczenia w 

ksztaJt“waniu zabud“wy d“tyczące “biektów bud“wla-

nych, stan“wiących granicę “bszaru ”rzestrzeni pu-

blicznej, “ których m“wa w § 5 ustŁ 2 ｦ na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami MN-44, MN-

45, MN-48, MN-50: 

1) zakazuje się l“kaliz“wania “gr“dzeL wyk“nanych 

z ”refabryk“wanych ”Jyt bet“n“wych; 
2) na elewacjach “biektów “raz “gr“dzeniach do-

”uszcza się umieszczanie urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, jedynie pod warunkiem nadania cech indywi-

dualnych “”rawie urządzenia i d“st“s“wania jej wyglą-
du do charakterystycznych cech elewacji lub ogrodze-

nia ”“d względem materiaJu i k“l“rystyki; 

3) na elewacjach “biektów d“”uszcza się umiesz-

czanie anten telekomunikacyjnych jedynie w taki spo-

sób, aby nie byJy wid“czne z “bszaru ”rzestrzeni ”u-

blicznych. 

5. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) dopuszcza się zabud“wę w“ln“st“jącą lub bliu-
niaczą; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN-5, MN-6, MN-8 do MN-28, MN-31, MN-32, 

MN-37, MN-38, MN-47 do MN-49, d“”uszcza się l“ka-

lizowanie zabudowy szeregowej; 

3) zakazuje się st“s“wania “kJadzin elewacyjnych  

z tworzyw sztucznych i blaszanych; 

4) w zakresie ksztaJt“wania dachów ustala się: 
a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych, wielo-

s”ad“wych jak“ ”“wtórzenie ukJadu dachu dwus”ado-

wego, 

b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedziale: 
3Ń°- 45°, 

c) zakaz stosowania dachów “ ”“Jaciach mijających 

się na wys“k“`ci kalenicy,  
d) “b“wiązek st“s“wanie dachówki cement“wej lub 

ceramicznej lub ich imitacji; 

5) wys“k“`ć zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć 
dwóch k“ndygnacji nadziemnych “raz 9 m, ”rzy czym 
drugą k“ndygnację m“we stan“wić wyJącznie ”“ddasze 
uwytk“we, z zastrzeweniem ”kt 6; 

6) d“”uszcza się nadbud“wę dachu na istniejących 

“biektach z dachem ”Jaskim; wys“k“`ć zabudowy w 

takim ”rzy”adku nie m“we ”rzekr“czyć ńń m; 
7) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynków miesz-

kalnych, w tym pojedynczych segmentów w zabudo-

wie szeregowej, wynosi od 8 do 16 m; 

8) ustala się nastę”ujące zasady l“kaliz“wania “biek-

tów garaw“wych i g“s”“darczych: 
a) d“”uszcza się l“kalizację dwóch garawy jedn“sta-

n“wisk“wych lub jedneg“ garawu dwustan“wisk“weg“ 
w ramach jednej dziaJki budowlanej, 

b) d“”uszcza się garaw“wanie wyJącznie sam“cho-

dów “s“b“wych i maJych d“stawczych, 

c) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ “biektu g“s”o-

darczeg“, nie licząc garawy, 
d) Jączna ”“wierzchnia zabud“wy “biektów gara-

w“wych i g“s”“darczych nie m“we ”rzekraczać 30% 

powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego (nie wli-

cza się garawy lub ”“mieszczeL g“s”“darczych wbu-

dowanych), 

e) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3,6 m; w ”rzy”adku za-

st“s“wania dachu “ kącie nachylenia 35° - 5Ń°, do-

”uszcza się wys“k“`ć d“ 5,5 m; 
9) maksymalny wskaunik zabud“wy dziaJki wyn“si 

0,30,  

10) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czyn-

nej wyn“si Ń,45 ”“wierzchni dziaJkiŁ 
6. Ustala się nastę”ujące szczegóJ“we zasady i wa-

runki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 
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1) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki dla zabudowy 

w“ln“st“jącej wyn“si 20 m; 

2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki dla zabudowy 

bliuniaczej wyn“si ń5 m; 
3) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki dla zabudowy 

szeregowej lub grupowej wynosi 8 m, z zastrzeweniem 
pkt 4; 

4) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki dla zabudowy 

szeregowej zlokalizowanej na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem MN-49 wynosi 7 m; 

5) minimalna wielk“`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”“dziaJu nieruch“m“`ci dla zabud“wy w“ln“st“jącej 
wynosi od 700 m2; 

6) minimalna wielk“`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”“dziaJu nieruch“m“`ci dla zabud“wy bliuniaczej wyno-

si od 600 m2; 

7) minimalna wielk“`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”“dziaJu nieruch“m“`ci dla zabud“wy szereg“wej wy-

nosi od 320 m2; 

8) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych ”“d 
zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem nie-

zbędnych d“jazdów; 

9) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieruch“mo-

`ci, “ których m“wa w § 8Ł 
7. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) d“jazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych lub dróg wewnętrznych, d“ których ”rzy-

legają tereny przeznaczenia podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć miejsc ”arkin-

g“wych (wliczając miejsca ”arking“we w garawach): 
a) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

b) ń miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni uwytk“wej usJug zl“kaliz“wanych na dziaJce przezna-

cz“nej ”“d zabud“wę mieszkani“wą lecz nie mniej niw 
2 miejsca postojowe; 

3) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
8. Uwzględnia się “graniczenia, zakazy i nakazy 

wynikające z ”rze”isów “drębnych - na terenach ozna-

czonych na rysunku planu symbolami MN-43 do MN-45 

oraz MN-49 ustala się “graniczenia wynikające z usta-

nowienia w planie strefy ochrony sanitarnej cmentarza, 

“ której m“wa w § ńń ”kt ń, w granicach której zaka-

zuje się l“kaliz“wania n“wej zabud“wy mieszkani“wej, 
usJug związanych z “br“tem wywn“`cią, studni “raz 
“biektów związanych z rekreacja i r“zrywką, “raz 
zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

9. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 3Ń %Ł 
 

§ ń3ŁńŁ Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej z usJugami, oznaczone na rysunku planu 

symbolami MN/U-1 do MN/U-29, dla których “b“wiązu-

je przeznaczenie: 

1) podstawowe:  

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, z za-

strzeweniem ustŁ 2 ”kt 4, 

b) usJugi ”“dstaw“we, ”“nad”“dstaw“we i usJugi 
rzemi“sJa; 

2) uzu”eJniające: 
a) teren“we urządzenia s”“rt“w“ ｦ rekreacyjne, 

b) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
c) zieleL; 
3) d“”uszcza się utrzymanie istniejących “biektów  

i urządzeL związanych z ”r“wadzeniem dziaJaln“`ci 
rolniczej w rodzinnym gospodarstwie rolnym. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-
t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“we-

go: 

1) “b“wiązuje utrzymanie ”“zi“mu haJasu ”“niwej 
d“”uszczalneg“ lub na ”“zi“mie “kre`l“nym w ”rze”i-

sach “drębnych - jak dla terenów zabud“wy mieszka-

ni“wej jedn“r“dzinnej z usJugami rzemie`lniczymi i za-

budowy zagrodowej; 

2) zakazuje się ”r“wadzenia ”r“dukcji zwierzęcejŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami MN/U-2, MN/U-3, MN/U-6, MN/U-21, MN/U-22, 

MN/U-23 “b“wiązują “graniczenia wynikające z “chro-

ny zabytków nieruch“mych, “ których m“wa w § 7 
ust.1 pkt 2 i 3; 

4. Ustala się nastę”ujące zasady i “graniczenia  
w ksztaJt“waniu zabud“wy d“tyczące “biektów bu-

d“wlanych, stan“wiących granicę “bszaru ”rzestrzeni 
”ublicznej, “ których m“wa w § 5 ustŁ 2 ｦ na terenach 

oznaczonych na rysunku planu symbolami MN/U-20, 

MN/U-25, MN/U-26: 

1) zakazuje się l“kaliz“wania “gr“dzeL wyk“nanych 

z ”refabryk“wanych ”Jyt bet“nowych na granicy z te-

renem przestrzeni publicznej; 

2) na elewacjach “biektów “raz “gr“dzeniach do-

”uszcza się umieszczanie urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, jedynie pod warunkiem nadania cech indywi-

dualnych “”rawie urządzenia i d“st“s“wania jej wyglą-
du do charakterystycznych cech elewacji lub ogrodze-

nia ”“d względem materiaJu i k“l“rystyki; 
3) na elewacjach “biektów d“”uszcza się umiesz-

czanie anten telekomunikacyjnych jedynie w taki spo-

sób, aby nie byJy wid“czne z “bszaru ”rzestrzeni ”u-

blicznych. 

5. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) d“”uszcza się zabud“wę w“ln“st“jącą lub bliu-
niaczą; 

2) zakazuje się l“kaliz“wania zabud“wy szeregowej; 

3) zakazuje się st“s“wania “kJadzin elewacyjnych  
z tworzyw sztucznych lub blaszanych;  

4) w zakresie ksztaJt“wania dachów na ”“z“staJych 
terenach, niewymieni“nych w ”kt 5 ustala się: 

a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych, wielo-

s”ad“wych jak“ ”“wtórzenie ukJadu dachu dwus”ado-

wego, 
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b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedziale 
3Ń°- 45°, 

c) zakaz st“s“wania dachów “ ”“Jaciach mijających 

się na wys“k“`ci kalenicy, 
d) dla budynków mieszkani“wych i usJug“wych 

“b“wiązek st“s“wania dachówki ceramicznej, cemen-

towej lub ich imitacji; 

5) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d wym“gów “kre-

`l“nych w ”kt 4 dla budynków garaw“wych, g“s”“dar-

czych i wiat “raz dla elementów budynków mieszkal-

nych i usJug“wych, takich jak wykusze, ”rzekrycia 
tarasów, werandy it”Ł; 

6) ustala się wys“k“`ci zabud“wy d“ dwóch k“n-

dygnacji nadziemnych i nie więcej niw 9 m, z zastrzewe-

niem pkt 7; 

7) dopuszcza się nadbud“wę dachu na istniejących 

“biektach z dachem ”Jaskim; wys“k“`ć zabudowy w 

takim ”rzy”adku nie m“we ”rzekr“czyć ńń m; 
8) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynków miesz-

kalnych lub usJug“wych w“ln“st“jących wynosi od 8 

do 18 m; 

9) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej ”“Jącz“nych bu-

dynków mieszkalnych i usJug“wych nie m“we być 
większa niw 36 m; 

10) ustala się nastę”ujące zasady l“kaliz“wania 
“biektów garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) d“”uszcza się garaw“wanie wyJącznie sam“cho-

dów “s“b“wych i maJych d“stawczych, 

b) Jączna ”“wierzchnia zabud“wy “biektów gara-

w“wych i g“s”“darczych nie m“we ”rzekraczać 3Ń% 
Jącznej ”“wierzchni zabud“wy budynków mieszkalnych 
i usJug“wych (nie wlicza się garawy lub ”“mieszczeL 
gospodarczych  wbudowanych); 

c) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3,6 m; w ”rzy”adku za-

st“s“wania dachu “ kącie nachylenia 35° - 5Ń°, do-

”uszcza się wys“k“`ć d“ 5,5 m; 
11) maksymalny wskaunik zabud“wy dziaJki wynosi 

0,50; 

12) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czyn-

nej wyn“si Ń,25 ”“wierzchni dziaJkiŁ 
6. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu 

nieruch“m“`ci: 
1) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki dla zabud“wy 

w“ln“st“jącej wyn“si 2Ń m; 
2) minimalna szer“k“`ć fr“ntu dziaJki dla zabud“wy 

bliuniaczej wyn“si ń5 m; 
3) minimalna wielk“`ć dziaJki uzyskana w wyniku 

”“dziaJu nieruch“m“`ci dla zabud“wy w“ln“st“jącej 
wynosi 1000 m2; 

4) minimalna wielk“`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”“dziaJu nieruch“m“`ci dla zabud“wy bliuniaczej wyno-

si 800 m2; 

5) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych ”“d 
zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem nie-

zbędnych d“jazdów; 
6) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieruch“mo-

`ci, “ których m“wa w § 8Ł 

7. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) d“jazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych lub dróg wewnętrznych, d“ których przy-

legają tereny przeznaczenia podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć miejsc ”arkin-

g“wych (wliczając miejsca ”arking“we w garawach): 
a) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe, 

c) ń miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni uwytk“wej usJug lecz nie mniej niw 2 miejsca ”“sto-

jowe; 

3) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃ; 
4) uwzględnia się “graniczenia, zakazy i nakazy 

wynikające z ”rze”isów “drębnychŁ 
8. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem MN/U-20 ustala się “graniczenia wynikające  
z ustanowienia w planie strefy ochrony sanitarnej 

cmentarza, “ której m“wa w § ńń ”kt ń, w granicach 
której zakazuje się l“kaliz“wania n“wej zabud“wy 
mieszkani“wej, usJug związanych z “br“tem wywno-

`cią, studni “raz “biektów związanych z rekreacja i 
r“zrywką, “raz zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 

9. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 3Ń%Ł 
 

§ ń4ŁńŁ Ustala się tereny zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolami 

MW-1 do MW-5 dla któreg“ “b“wiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - zabudowa mieszkaniowa wieloro-

dzinna; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”“dstaw“we zl“kaliz“wane w ”arterze bu-

dynków, 
b) teren“we urządzenia s”“rt“w“ ｦ rekreacyjne, 

c) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
d) zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-

t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 
- “b“wiązuje utrzymanie ”“zi“mu haJasu ”“niwej do-

puszczalnego lub na poziomie okre`l“nym w ”rze”isach 
“drębnych - jak dla terenów zabud“wy mieszkani“wej 
wielorodzinnej. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej - na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem od MW-3 “b“wiązują “graniczenia wynikają-
ce z “chr“ny zabytków nieruch“mych, “ których m“wa 

w § 7 ustŁ 1 pkt 2 i 3. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) zakazuje się st“s“wania “kJadzin elewacyjnych  
z tworzyw sztucznych lub blaszanych;  

2) wys“k“`ć zabud“wy d“ trzech kondygnacji nad-

ziemnych, z zastrzeweniem ”kt 3; 
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3) d“”uszcza się nadbud“wę jednej k“ndygnacji  
w f“rmie ”“ddasza uwytk“weg“, na istniejącym “biek-

cie trzyk“ndygnacyjnym z dachem ”Jaskim; 
4) w zakresie ksztaJt“wania dachów ustala się: 
a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych, wielo-

spad“wych jak“ ”“wtórzenie ukJadu dachu dwus”ado-

wego, 

b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedziale 
3Ń°- 45°, 
c) “b“wiązek st“s“wania dachówki ceramicznej, 

cementowej lub ich imitacji, 

d) zakaz st“s“wania dachów “ ”“Jaciach mijających 

się na wys“k“`ci kalenicy, 
e) dopuszcza się nadbud“wę na istniejących da-

chach ”JaskichŁ 
5) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d wym“gów “kre-

`l“nych w ”kt 4 dla budynków garaw“wych, g“s”“dar-

czych i wiat “raz dla elementów budynków mieszkal-

nych i usJug“wych, takich jak wykusze, ”rzekrycia 
tarasów, werandy itp.; 

6) ustala się nastę”ujące zasady l“kaliz“wania 
“biektów garaw“wych i g“s”“darczych: 

a) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ garawu ”rzy”a-

dająceg“ na jedn“ mieszkanie w budynku wiel“r“dzin-

nym, 

b) d“”uszcza się garaw“wanie wyJącznie sam“cho-

dów “s“b“wych i maJych dostawczych, 

c) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ “biektu g“s”o-

darczeg“, nie licząc garawy, ”rzy”adająceg“ na jedn“ 
mieszkanie w budynku wielorodzinnym, 

d) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3,6 m; w ”rzy”adku za-

st“s“wania dachu “ kącie nachylenia 35° - 5Ń°, do-

”uszcza się wys“k“`ć d“ 5,5 m; 
7) maksymalny wskaunik zabud“wy dziaJki wyn“si 

0,40; 

8) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czyn-

nej wyn“si Ń,25 ”“wierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu 

nieruch“m“`ci: 
1) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych ”od 

zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem nie-

zbędnych d“jazdów; 
2) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieruch“mo-

`ci, “ których m“wa w § 8Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych lub dróg wewnętrznych, d“ których ”rzy-

legają tereny ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“; 
2) nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć miejsc ”arkin-

g“wych (wliczając miejsca ”arking“we w garawach): 
a) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

b) ń miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni uwytk“wej usJug lecz nie mniej niw 2 miejsca ”“sto-

jowe; 

3) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 

7. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 3Ń%Ł 
 

§ ń5ŁńŁ Ustala się tereny zabudowy zagrodowej, 

oznaczone na rysunku planu symbolami RM-1 do RM-10, 

dla których “b“wiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe ｦ zabudowa zagrodowa, w rozu-

mieniu ”rze”isów “drębnych, z m“wliw“`cią l“kalizo-

wania gospodarstw agroturystycznych; 

2) uzu”eJniające: 
a) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
b) zieleLŁ 
2. Ś“”uszcza się zmianę ”rzeznaczenia w caJ“`ci 

lub czę`ci terenów, “ których m“wa w ustŁń, na tereny 

zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej z usJugami,  

“ których m“wa w  § ń3Ł 
3. Ustala się nastę”ujące zasady ochrony i ksztaJ-

t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“we-

go:  

1) “b“wiązuje utrzymanie ”“zi“mu haJasu ”“niwej 
d“”uszczalneg“ lub na ”“zi“mie “kre`l“nym w ”rze”i-

sach “drębnych - jak dla terenów zabud“wy zagr“do-

wej; 

2) d“”uszcza się ”r“wadzenie ”r“dukcji zwierzęcej 
na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami: 

RM-6, RM-7, RM-10. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej - na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem RM-4 “b“wiązują “graniczenia wynikające  
z “chr“ny zabytków nieruch“mych, “ których m“wa  
w § 7 ustŁ 1 pkt 2 i 3. 

5. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-
towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) d“”uszcza się zabud“wę w“ln“st“jąca lub bliu-
niaczą; 

2) zakazuje lokalizowania zabudowy szeregowej; 

3) zakazuje się st“s“wania “kJadzin elewacyjnych  
z tworzyw sztucznych lub blaszanych; 

4) wys“k“`ć zabud“wy mieszkani“wej i g“s”“dar-

czej nie m“we ”rzekr“czyć dwóch k“ndygnacji nad-

ziemnych “raz 9 m, ”rzy czym drugą k“ndygnację mo-

we stan“wić wyJącznie ”“ddasze uwytkowe; 

5) dla “biektów “ r“z”ięt“`ci k“nstrukcji większej 
niw ń5 m d“”uszcza się s”adki dachów w ”rzedziale 
ń5° - 5Ń°; 

6) dla urządzeL g“s”“darki r“lnej, wys“k“`ć zabu-

d“wy nie m“we ”rzekr“czyć ń5 m; 
7) w zakresie ksztaJt“wania dachów ustala się,  

z zastrzeweniem ”kt 5: 
a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych, wielo-

s”ad“wych, jak“ ”“wtórzenie ukJadu dachu dwus”a-

dowego, 

b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedziale 
3Ń°- 45°, 

c) zakaz st“s“wania dachów “ ”“Jaciach mijających 

się na wys“k“`ci kalenicy,  
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d) dla budynków mieszkani“wych “b“wiązek sto-

s“wania dachówki ceramicznej, cement“wej lub ich 
imitacji; 

8) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d wym“gów “kre-

`l“nych w ”kt 7 dla budynków garaw“wych, g“s”“dar-

czych i wiat “raz dla elementów budynków mieszkal-

nych, takich jak wykusze, przekrycia tarasów, werandy 
itp.; 

9) szer“k“`ć elewacji fr“nt“wej budynków miesz-

kalnych i gospodarczych wynosi: 

a) od 6 do 12 m ｦ dla budynków w ukJadzie szczy-

towym, 

b) od 8 do 18 m - dla budynków w ukJadzie kaleni-

cowym; 

10) ustala się nastę”ujące zasady lokalizowania 

“biektów garaw“wych i g“s”“darczych (nie d“tyczy 
“biektów sJuwących g“s”“darstwu r“lnemu): 

a) d“”uszcza się l“kalizację dwóch garawy jedn“sta-

n“wisk“wych lub jedneg“ garawu dwustan“wisk“weg“ 
dla jednego budynku mieszkalnego w zabudowie za-

grodowej, 

b) d“”uszcza się garaw“wanie wyJącznie sam“cho-

dów “s“b“wych i maJych d“stawczych “raz s”rzętu 
rolniczego, 

c) d“”uszcza się l“kalizację jedneg“ “biektu g“s”o-

darczego, dla jednego budynku mieszkalnego w zabu-

d“wie zagr“d“wej, nie licząc garawy, 
d) Jączna ”“wierzchnia zabud“wy “biektów gara-

w“wych i g“s”“darczych nie m“we ”rzekraczać 3Ń% 
powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego w zabu-

d“wie zagr“d“wej (nie wlicza się garawy lub ”“miesz-

czeL gospodarczych  wbudowanych), 

e) wys“k“`ć zabud“wy d“ 3,6 m; w ”rzy”adku za-

st“s“wania dachu “ kącie nachylenia 35° - 5Ń°, do-

”uszcza się wys“k“`ć d“ 5,5 m; 
11) maksymalny wskaunik zabud“wy dziaJki wynosi 

0,60,  

12) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czyn-

nej wyn“si Ń,2Ń ”“wierzchni dziaJkiŁ 
6. Ustala się nastę”ujące szczegóJ“we zasady i wa-

runki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 
1) minimalna wielk“`ć dziaJki uzyskana w wyniku 

”“dziaJu nieruch“m“`ci dla zabud“wy w“ln“st“jącej 
wynosi 1000 m2; 

2) minimalna wielk“`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”“dziaJu nieruch“m“`ci dla zabud“wy bliuniaczej wyno-

si 800 m2; 

3) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych ”“d 
zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem nie-

zbędnych d“jazdów; 
4) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieruch“mo-

`ci, “ których m“wa w § 8Ł 
7. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) d“jazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych lub dróg wewnętrznych, d“ których ”rzy-

legają tereny ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć miejsc ”arkin-

g“wych (wliczając miejsca ”arking“we w garawach): 
a) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

b) 1 miejsce na 4 miejsca noclegowe w gospodar-

stwie agroturystycznym, 

c) ń miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni uwytk“wej usJug lecz nie mniej niw 2 miejsca ”“sto-

jowe; 

3) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną odby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
8. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 3Ń%Ł 
 

§ ń6ŁńŁ Ustala się tereny usJug komercyjnych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami U-1 do U-17, dla któ-
rych “bwiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ usJugi ”“dstawowe, ponadpod-

staw“we i usJugi rzemi“sJa; 
2) uzu”eJniające: 
a) usJugi ”ubliczne, “ których m“wa w § ń7, 
b) mieszkania t“warzyszące (z wyJączeniem tere-

nów “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lami U-5, U-

6), ”eJniące sJuwebną r“lę w“bec ”rzeznaczenia ”“d-

stawowego terenu; ”“wierzchnia uwytk“wa mieszkaL 
nie m“we ”rzekraczać 3Ń% ”“wierzchni uwytk“wej bu-

dynków ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“, z zastrzeweniem 
ust. 2 pkt 2, dla terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U-ń4 ”“wierzchnia uwytk“wa mieszkaL nie 
m“we ”rzekraczać 5Ń% ”“wierzchni uwytk“wej budyn-

ków ”rzeznaczenia ”“dstawowego, 

c) urządzenia s”“rt“w“ ｦ rekreacyjne, 

d) parkingi terenowe, 

e) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
f) zieleL, 
g) “biekty i urządzenia związane z ”r“dukcją r“lną  

(w tym ”r“dukcją zwierzęcą) lub le`ną, na terenach ozna-

czonych na rysunku planu symbolami U-14 do U-17. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-
t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“we-

go: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami od U-1 do U-4, U-7 do U-ń3, “b“wiązuje utrzy-

manie ”“zi“mu haJasu ”“niwej d“”uszczalneg“ lub na 
”“zi“mie “kre`l“nym w ”rze”isach “drębnych - jak dla 

terenów zabud“wy mieszkani“wej jedn“r“dzinnej usJu-

gami rzemie`lniczymi i zabud“wy zagrodowej; 

2) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami U-5, U-6 wyznacza się “bszary “b“wiązk“w“ 
zag“s”“dar“wane zielenią, zg“dnie z “znaczeniem na 
rysunku ”lanu, w“bec których “b“wiązują nastę”ujące 
ustalenia: 

a) nalewy zl“kaliz“wać ”asy zrównic“wanej gatun-

kowo zieleni, w tym zimozielonej,  

b) zakazuje się l“kaliz“wania budynków i innych 
“biektów techniczneg“ wy”“sawenia, takich jak ”arkin-

gi, garawe lub skJady, 
c) d“”uszcza się l“kaliz“wanie sieci infrastruktury 

technicznej; 
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3) w przypadku zarurowania cieku wodnego ozna-

czonego na rysunku planu symbolem WS-7: 

a) “znaczenia d“tyczące “b“wiązk“weg“ zag“s”o-

dar“wania zielenią stają się nie“b“wiązkowe, 

b) d“”uszcza się wJączenie terenu “ którym m“wa 
w ”kt 3 d“ terenów “znacz“nych na rysunku ”lanu 
symbolami U-5 lub U-6 “raz ws”ólne ich zag“s”“daro-

wanie. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady i “graniczenia w 

ksztaJt“waniu zabud“wy d“tyczące “biektów bud“wla-

nych, stan“wiących granicę “bszaru ”rzestrzeni ”u-

blicznej, “ których m“wa w § 5 ustŁ 2 ｦ na terenie 

oznaczonym na rysunku planu symbolem U-11: 

1) zakazuje się l“kaliz“wania “gr“dzeL wyk“nanych 

z prefabryk“wanych ”Jyt bet“n“wych na granicy z te-

renem przestrzeni publicznej; 

2) na elewacjach “biektów “raz “gr“dzeniach do-

”uszcza się umieszczanie urządzeL infrastruktury tech-

nicznej, jedynie pod warunkiem nadania cech indywi-

dualnych “”rawie urządzenia i d“st“s“wania jej wyglą-
du do charakterystycznych cech elewacji lub ogrodze-

nia ”“d względem materiaJu i k“l“rystyki; 
3) na elewacjach “biektów d“”uszcza się umiesz-

czanie anten telekomunikacyjnych jedynie w taki spo-

sób, aby nie byJy wid“czne z “bszaru ”rzestrzeni ”u-

blicznych. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami od U-1 do U-4 oraz od U-7 do U-ńń zakazuje się 
st“s“wania “kJadzin elewacyjnych z tw“rzyw sztucz-

nych lub blaszanych; 

2) ustala się wys“k“`ci zabud“wy: 
a) d“ trzech k“ndygnacji nadziemnych i nie więcej 

niw 9 m - na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami U-1 do U-4 , U-7 do U-13, 

b) d“ trzech k“ndygnacji nadziemnych i nie więcej 
niw ń2 m - na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami  od U-14 do U-17,  

c) do czterech kondygnacji nadziemnych i nie więcej 

niw ń5 m - na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami U-5, U-6; 

3) wys“k“`ci, “ których m“wa w ”kt 2 lit. c, nie 

d“tyczą “biektów techn“l“gicznych, masztów wys“ko-

`ci“wych i k“minów, których l“kalizację d“”uszcza się 
zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi; 

4) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami U-1 do U-4 oraz od U-12 do U-14 w zakresie 

ksztaJt“wania dachów ustala się: 
a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych, wielo-

s”ad“wych, jak“ ”“wtórzenie ukJadu dachu dwus”a-

dowego, 

b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedziale 
3Ńº- 5Ńº;  
c) “b“wiązek st“s“wania dachówki ceramicznej, 

cementowej lub ich imitacji, 

d) zakaz st“s“wania dachów “ ”“Jaciach mijających 

się na wys“k“`ci kalenicy; 

5) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d wym“gów “kre-

`l“nych w ”kt 4 dla budynków garaw“wych, g“s”“dar-

czych i wiat “raz dla elementów budynków usJugo-

wych, takich jak wykusze, ”rzekrycia tarasów, weran-

dy it”Ł “raz dla “biektów “ r“z”ięt“`ci k“nstrukcji 
większej niw ń5 m, d“”uszcza się s”adki dachów w 
przedziale 15°- 50°; 

6) maksymalny wskaunik zabud“wy dziaJki wyn“si 
0,60;  

7) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czyn-

nej wyn“si Ń,2Ń ”“wierzchni dziaJkiŁ 
5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu 

nieruchom“`ci:  
1) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych ”“d 

zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem nie-

zbędnych d“jazdów; 
2) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieruch“mo-

`ci, “ których m“wa w § 8Ł 
6. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

budowy i budowy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U-5 “dbywać się będzie z dr“gi ”ublicznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ-1, w miej-

scu oznaczonym na rysunku planu, przy czym dopusz-

cza się ”rzesunięcie wJączenia w uzg“dnieniu z zarząd-

cą dr“gi; 
2) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U-6 “dbywać się będzie z dróg ”ublicznych 

oznaczonych na rysunku planu symbolami KDZ-1 oraz 

KDGP, w miejscach oznaczonych na rysunku planu, 

przy czym d“”uszcza się ”rzesunięcie wJączeL w 
uzg“dnieniu z zarządcą dr“gi; 

3) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U-ń4 “dbywać się będzie z dr“gi ”ublicznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL-4 lub  

z ciągu ”iesz“ - jezdnego oznaczonego na rysunku pla-

nu symbolem KP-3 przez teren oznaczony na rysunku 

planu symbolem R-2; 

4) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem U-ń5 “dbywać się będzie z dr“gi wewnętrz-
nej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW-29; 

5) d“jazd d“ terenów “znacz“nych na rysunku pla-

nu symbolami U-16 i U-ń7 “dbywać się będzie z dr“gi 
publicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem  

KDL-6 “raz dr“gi wewnętrznej “znacz“nej na rysunku 
planu symbolem KDW-29; 

6) d“jazd d“ terenów “znacz“nych na rysunku ”la-

nu symbolami U-1 do U-4, U-7 do U-ń3 “dbywać się 
będzie z dróg ”ublicznych lub dróg wewnętrznych, do 

których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia ”“dstaw“we-

go; 

7) nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć miejsc ”arkin-

gowych: 
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a) ń miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni s”rzedawy w “biektach handlowych i powierzchni 

uwytk“wej w innych budynkach zabud“wy usJug“wej, 
b) ń miejsce na kawde 4 miejsca n“cleg“we w h“te-

lach, 

c) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

d) ń miejsce dla ”“jazdu “s“by nie”eJn“s”rawnej na 
kawde k“lejne 25 miejsc ”arking“wych, lecz nie mniej 
niw ń miejsce w ”rzy”adku ”arkingów “ liczbie miejsc 
większej niw ńŃ; 

8) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami U-1, U-2 oraz  U-7 do U-11 do bilansu miejsc 

”arking“wych d“”uszcza się wJączenie ”rzyulicznych 
miejsc postojowych; 

9) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
7. Uwzględnia się “graniczenia, zakazy i nakazy 

wynikające z ”rze”isów “drębnych - na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem U-11 ustala się 
“graniczenia wynikające z ustan“wienia w planie strefy 

ochrony sanitarnej cmentarza, “ której m“wa w § 11 

”kt ń, w granicach której zakazuje się l“kaliz“wania 
n“wej zabud“wy mieszkani“wej, usJug związanych  
z “br“tem wywn“`cią, studni “raz “biektów związanych 
z rekreacja i r“zrywką, “raz zg“dnie z przepisami od-

rębnymiŁ 
8. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 3Ń%Ł 
 

§ ń7ŁńŁ Ustala się tereny usJug ”ublicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami UP-1 do UP-2, dla 

których “b“wiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe: 

a) budynki uwyteczn“`ci ”ublicznej w zakresie 

“chr“ny ”rzeciw”“war“wej ｦ na terenie oznaczonym na 

rysunku planu symbolem UP-1, 

b) budynki uwyteczn“`ci ”ublicznej w zakresie 
szk“lnictwa, “`wiaty i wych“wania lub innych ”rze-

znaczonych do wykonywania podobnych funkcji ｦ na 

terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem UP-2; 

2) uzu”eJniające: 
a) inne usJugi “ charakterze “góln“s”“Jecznym, nie-

wymienione w pkt 1, 

b) usJugi ”“dstaw“we i ”“nad”“dstaw“we,  
c) mieszkania t“warzyszące, ”eJniące sJuwebną rolę 

wobec przeznaczenia podstawowego terenu, z zastrze-

weniem ustŁ 2 ”kt 2; ”“wierzchnia uwytk“wa mieszkaL 
nie m“we ”rzekraczać 5Ń% ”“wierzchni uwytk“wej bu-

dynków ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“,  
d) urządzenia s”“rt“w“ ｦ rekreacyjne, 

e) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
f) zieleLŁ 
2. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem UP-1 obowiązują “graniczenia wynikające z “chro-

ny zabytków nieruch“mych, “ których m“wa w § 7 
ust.1 pkt 2 i 3. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-
t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 
- na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

UP-2 “b“wiązują zasady “chr“ny ”rzed haJasem i wi-

bracjami ｦ jak dla terenów zabud“wy związanej ze 
staJym lub wiel“g“dzinnym ”“bytem dzieci i mJ“dziewy, 
w ”rzy”adku utrzymania na tym terenie istniejącej 
funkcji “`wiatowej. 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) zakazuje się st“s“wania “kJadzin elewacyjnych  
z tworzyw sztucznych lub blaszanych; 

2) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czyn-

nej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

UP-1 - wynosi 0,30; 

3) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czyn-

nej na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

UP-2 - wynosi 0,50; 

4) wys“k“`ć zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć trzech 
k“ndygnacji nadziemnych, t“ jest ”arter, ”iętr“ i ”“ddasze 

uwytk“we “raz nie więcej niw ń2 m; 
5) wys“k“`ć “kre`l“na w ”kt 4 nie d“tyczy wiewy 

w budynku strawy ”“warnej na terenie “znacz“nym na 
rysunku planu symbolem UP-1; 

6) w zakresie ksztaJt“wania dachów ustala się: 
a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych, “ sy-

metrycznie nachyl“nych ”“Jaciach, dwuspadowych, 

naczóJk“wych lub wiel“s”ad“wych, jak“ ”owtórzenie 
ukJadu dachu dwus”adowego, 

b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedziale 
3Ń°- 45°;  

c) “b“wiązek st“s“wania dachówki ceramicznej lub 
cementowej, 

d) zakaz st“s“wania dachów “ ”“Jaciach mijających 

się na wys“k“`ci kalenicy; 
7) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem UP-ń, d“”uszcza się ”rzebud“wę istniejąceg“ bu-

dynku zg“dnie z ”arametrami “kre`l“nymi w ”kt 4 i 6; 
8) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem UP-2, d“”uszcza się nadbud“wę ”“ddasza uwyt-

k“weg“ na istniejącym budynku ”rzedszk“la “ ”arame-

trach “kre`l“nych w ”kt 6; 
9) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d wym“gów “kre-

`l“nych w ”kt 4 i 6 dla budynków garaw“wych, g“s”o-

darczych i wiat “raz dla elementów budynków usJugo-

wych, takich jak wykusze, przekrycia tarasów, weran-

dy itp. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu 
nieruch“m“`ci ｦ zakazuje się d“k“nywania ”“dziaJu 
nieruch“m“`ci z zastrzeweniem ustaleL, “ których mo-

wa w § 8 ustŁ 2. 

6. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

budowy i budowy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej:  

1) d“jazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych, d“ których ”rzylegają tereny ”rzeznacze-

nia podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć miejsc ”arkin-

g“wych (wliczając miejsca ”arking“we w garawach): 
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a) ń miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni uwytk“wej zabud“wy usJug“wej, 
b) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

c) ń miejsce dla ”“jazdu “s“by nie”eJn“s”rawnej na 
kawde k“lejne 25 miejsc ”arking“wych, lecz nie mniej 
niw ń miejsce w ”rzy”adku ”arkingów “ liczbie miejsc 

większej niw ńŃ; 
3) d“ bilansu miejsc ”arking“wych d“”uszcza się 

wJączenie ”rzyulicznych miejsc ”“st“jowych; 

4) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
7. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ ń8ŁńŁ Ustala się teren usJug s”ortu i rekreacji, 
oznaczony na rysunku planu symbolem US-1, dla któ-
rego obowiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ usJugi s”“rtu i rekreacji, r“zumia-

ne jak“ “biekty i urządzenia związane z kulturą fizyczną 
i wypoczynkiem, takie jak hale sportowe, boiska, base-

ny “raz siedziby klubów s”“rtowych; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi turystyki i h“telarstwa, kultury “raz handlu 

detaliczneg“ i gastr“n“mii, z zastrzeweniem ust. 2 pkt 1, 

b) parkingi terenowe, 

c) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
d) zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) d“”uszcza się d“w“lną ge“metrię dachu;  
2) maksymalny wskaunik zabud“wy wyn“si Ń,25; 
3) wys“k“`ć zabud“wy nie m“we być większa niw 

trzy kondygnacje nadziemne oraz nie m“we ”rzekroczyć 
12 m. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu 
nieruch“m“`ci ｦ zakazuje się ”“dziaJu nieruch“mo`ci  
z zastrzeweniem ustaleL, “ których m“wa w § 8 ustŁ 2. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) d“jazd d“ terenu “dbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych, d“ których ”rzylegają tereny ”rzeznaczenia 
podstawowego; 

2) nalewy za”ewnić niezbędną il“`ć miejsc ”arkin-

g“wych (wliczając miejsca ”arking“we w garawach): 
a) 1 miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni uwytk“wej w budynkach zabud“wy usJug“wej, 
b) ń miejsce na kawde 4 miejsca n“cleg“we w h“te-

lach, 

c) ń miejsce dla ”“jazdu “s“by nie”eJn“s”rawnej na 
kawde k“lejne 25 miejsc ”arking“wych, lecz nie mniej 
niw ń miejsce w ”rzy”adku ”arkingów “ liczbie miejsc 
większej niw ńŃ, 

d) d“ bilansu miejsc ”arking“wych d“”uszcza się 
wJączenie ”rzyulicznych miejsc ”“st“jowych. 

5Ł Wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
6Ł Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 

§ ń9ŁńŁ Ustala się tereny ”rodukcji, skJadów i ma-

gazynów, oznaczone na rysunku planu symbolami od  

P-1 do P-6, dla których “b“wiązuje ”rzeznaczanie: 
1) podstawowe: 

a) na terenach oznaczonych na rysunku planu sym-

bolami P-3 do P-6 - ”rzemysJ, ”rzez c“ r“zumie się “b-

szar, na którym zl“kaliz“wan“ “biekty i urządzenia ”ro-

dukcji ”rzemysJ“wej, trans”“rtu i l“gistyki “raz skJadów 
i magazynów, usJugi ”“dstaw“we, ”“nad”“dstaw“we  
i usJugi rzemiosJa, 

b) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem P-1 do P-2 - ”rzemysJ, ”rzez c“ r“zumie się “bszar, 
na którym zl“kaliz“wan“ “biekty i urządzenia trans”“r-

tu i l“gistyki “raz skJadów i magazynów, usJugi ”“d-

staw“we, ”“nad”“dstaw“we i usJugi rzemi“sJa, 
c) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem P-6 ｦ stacje ”aliw, miejsca “bsJugi ”“drównychŁ 
2) uzu”eJniające: 
a) parkingi terenowe, 

b) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
c) zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-

t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 
- na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  

P-2 wyznacza się “bszary “b“wiązk“w“ zag“s”“daro-

wane zielenią, zg“dnie z “znaczeniem na rysunku ”la-

nu, w“bec których “b“wiązują nastę”ujące ustalenia: 

1) nalewy zl“kaliz“wać ”asy zrównic“wanej gatun-

kowo zieleni, w tym zimozielonej; 

2) zakazuje się l“kaliz“wania budynków i innych 
“biektów techniczneg“ wy”“sawenia, takich jak ”arkin-

gi, garawe lub skJady; 
3) d“”uszcza się l“kaliz“wanie sieci infrastruktury 

technicznej. 

3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) w zakresie ksztaJt“wania dachów d“”uszcza się 
d“w“lną ge“metrię i ”“krycie; 

2) wys“k“`ć zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć ń5 m; 
3) dla “biektów i urządzeL wy”“sawenia techn“lo-

giczneg“ (n”Ł k“minów) wys“k“`ć nie m“we ”rzekro-

czyć ｦ 35 m; 

4) maksymalny wskaunik zabud“wy dziaJki wyn“si 
0,60; 

5) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czyn-

nej wyn“si Ń,2Ń ”“wierzchni dziaJki; 
6) “bszary “b“wiązk“w“ zag“s”“dar“wane zielenią 

w ramach przeznaczenia podstawowego oznaczone na 

rysunku planu. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki podziaJu 
nieruch“m“`ci: 

1) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych ”“d 
zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem nie-

zbędnych d“jazdów; 
2) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieruch“mo-

`ci, “ których m“wa w § 8Ł 
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5. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) d“jazd d“ terenów “znacz“nych na rysunku ”la-

nu symbolami P-1, P-2 “dbywać się będzie z dr“gi ”u-

blicznej oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ-1, 

w miejscu oznaczonym na rysunku planu, przy czym 

d“”uszcza się ”rzesunięcie wJączenia w uzg“dnieniu  
z zarządcą dr“gi; 

2) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem P-3 “dbywać się będzie z dr“gi ”ublicznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ-2, w miej-

scu oznaczonym na rysunku planu, przy czym dopusz-

cza się ”rzesunięcie wJączenia w uzg“dnieniu z zarząd-

cą dr“gi; 
3) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem P-4 “dbywać się będzie z dr“gi ”ublicznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ-2, KDG-1 

oraz z KDS-1 ｦ jedynie pod warunkiem zlokalizowania 

dr“gi serwis“wej wzdJuw dr“gi kraj“wej, w miejscach 
oznaczonych na rysunku planu, przy czym dopuszcza 

się ”rzesunięcie wJączenia w uzg“dnieniu z zarządcą 
drogi; 

4) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem P-5 “dbywać się będzie z drogi publicznej 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDG-1, KDG-2 

oraz z KDS-1 ｦ jedynie pod warunkiem zlokalizowania 

dr“gi serwis“wej wzdJuw dr“gi kraj“wej, w miejscach 
oznaczonych na rysunku planu, przy czym dopuszcza 

się ”rzesunięcie wJączenia w uzg“dnieniu z zarządcą 
drogi; 

5) dojazd do terenu oznaczonego na rysunku planu 

symbolem P-6 “dbywać się będzie z dr“gi ”ublicznej 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDZ-2, w miej-

scu oznaczonym na rysunku planu, przy czym dopusz-

cza się ”rzesunięcie wJączenia w uzg“dnieniu z zarząd-

cą dr“gi; 
6) nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć miejsc ”arkin-

g“wych (wliczając miejsca ”arking“we w garawach): 
a) ń miejsce na kawde r“z”“częte 5Ń m2 powierzch-

ni uwytk“wej “biektów zabud“wy usJug“wej lub admi-

nistracyjno - socjalnych, 

b) 1 miejsce dla ”“jazdu “s“by nie”eJn“s”rawnej na 
kawde k“lejne 25 miejsc ”arking“wych, lecz nie mniej 
niw ń miejsce w ”rzy”adku ”arkingów “ liczbie miejsc 

większej niw ńŃ; 
7) w zag“s”“dar“waniu terenów “znacz“nych na 

rysunku planu symbolami P-3 i P-4 uwzględnia się loka-

lizację linii gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, dla któreg“ 
“b“wiązują ”rze”isy “drębne; 

8) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
6. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 3Ń%Ł 
 

§ 2ŃŁńŁ Ustala się tereny zieleni urządzonej, ozna-

czone na rysunku planu symbolami ZP-1 do ZP-12, dla 

których “b“wiązuje ”rzeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ zieleL urządz“na, r“zumiana jako 

za”lan“wane i urządz“ne zes”“Jy zieleni “ charakterze 

reprezentacyjnym, rekreacyjnym lub ochronnym, takie 

jak: ”arki, zieleLce, skwery i zes”“Jy zieleni izolacyjnej; 

2) uzu”eJniające: 
a) usJugi dr“bne z zakresu handlu detaliczneg“ i ga-

stronomii, 

b) teren“we urządzenia s”“rtu i rekreacji,  
c) urządzenia t“warzyszące,  
d) urządzenia infrastruktury technicznej; 
3) dopuszcza się l“kaliz“wanie na terenach zieleni 

urządz“nej: 
a) ”rzystanków k“munikacji zbi“r“wej,  
b) miejsc parkingowych, 

c) tymczas“wych “biektów usJug“w“ ｦ handlo-

wych, z wyJączeniem terenów “znacz“nych symbolami 

ZP-10 i ZP-11. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-
t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 
ｦ na terenach oznaczonych na rysunku planu symbo-

lami ZP-10, ZP-ńń “b“wiązują “graniczenia wynikające 
z ustanowienia w planie strefy ochrony krajobrazu kul-

tur“weg“, “ której m“wa w § 6 ”kt 9Ł 
3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki za-

gospodarowania terenu: 

1) nalewy st“s“wać f“rmy zieleni trzyst“”ni“wej w 
dostosowaniu do potrzeb funkcjonalno - estetycznych 

terenu; 

2) minimalny wskaunik zieleni wys“kiej wyn“si ŃŁ2; 
3) d“”uszcza się zmianę linii r“zgraniczającej terenu 

zieleni ”ark“wej z terenem wód, w d“st“s“waniu d“ 
warunków technicznych lub ”rzyr“dniczychŁ 

4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy dla terenów “znaczonych na 

rysunku planu symbolami ZP-10, ZP-11: 

1) d“”uszcza się d“w“lną ge“metrię dachu; 
2) maksymalny wskaunik zabud“wy wyn“si Ń,2; 
3) wys“k“`ć zabud“wy nie m“we być większa niw 

jedna k“ndygnacja nadziemna “raz nie m“we ”rzekro-

czyć 7 mŁ 
5. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej:  

1) d“jazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych i dróg wewnętrznych, d“ których ”rzylega-

ją tereny ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“; 
2) na terenie oznaczonym na rysunku planu symbo-

lem ZP-10, ZP-ńń nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć 
miejsc parkingowych: 

a) ń miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni s”rzedawy w “biektach handl“wych i ”“wierzchni 
uwytk“wej w innych budynkach zabud“wy usJug“wej, 
b) ń miejsce dla ”“jazdu “s“by nie”eJn“s”rawnej na 

kawde k“lejne 25 miejsc ”arking“wych, lecz nie mniej 

niw ń miejsce w ”rzy”adku ”arkingów “ liczbie miejsc 

większej niw ńŃ; 
3) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 



Dziennik UrzCdowy 
Województwa Opolskiego Nr 19 – 1163 – Poz. 296 

 

6. Uwzględnia się “graniczenia, zakazy i nakazy 
wynikające z ”rze”isów “drębnych - na terenach ozna-

czonych na rysunku planu symbolami ZP-10, ZP-11 

ustala się “graniczenia wynikające z ustan“wienia w 
”lanie strefy “chr“ny sanitarnej cmentarza, “ której 
m“wa w §ńń ”kt ń, w granicach której zakazuje się 
l“kaliz“wania usJug związanych z “br“tem wywno`cią, 
studni “raz “biektów związanych z rekreacja i r“zryw-

ką, “raz zg“dnie z ”rze”isami “drębnymiŁ 
7. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 2ńŁńŁ Ustala się teren cmentarza, oznaczony na 

rysunku planu symbolem ZC-1, dla któreg“ “b“wiązuje 

przeznaczenie: 

1) podstawowe ｦ cmentarz rozumiany jako teren, 

na którym zl“kaliz“wan“ “biekty i urządzenia sJuwące 
chowaniu zmarJych; 

2) uzu”eJniające: 
a) obiekt sakralny (kaplica), 

b) obiekt socjalno ｦ administracyjny, 

c) obiekty higieniczno ｦ sanitarne, 

d) parkingi terenowe, 

e) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
f) zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej - “b“wiązują “graniczenia wynikające z “chro-

ny zabytków nieruch“mych, “ których m“wa w § 7 
ust.1 pkt 1. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-
t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 
- “b“wiązują “graniczenia wynikające z ustan“wienia w 
”lanie strefy “chr“ny kraj“brazu kultur“weg“, “ której 
m“wa w § 6 ”kt 9Ł 
4. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) zakazuje się st“s“wania “kJadzin elewacyjnych  
z tworzyw sztucznych oraz blaszanych; 

2) wys“k“`ć zabud“wy nie m“we ”rzekr“czyć jednej 

kondygnacji nadziemnej z dopuszczeniem drugiej kon-

dygnacji w formie p“ddasza uwytk“weg“ “raz nie wię-
cej niw 9 m, ”rzy czym d“”uszcza się l“kalizację d“mi-

nanty, wedJug nastę”ujących zasad: 
a) wys“k“`ć d“minanty m“we ”rzekraczać d“ 25% 

wys“k“`ć “biektu, 
b) ”“wierzchnia czę`ci budynku będąceg“ d“minan-

tą licz“na w zewnętrznym “brysie `cian nie m“we ”rze-

kr“czyć ń5% ”“wierzchni rzutu ”“zi“meg“ dachu bu-

dynku; 

3) w zakresie ksztaJt“wania dachów ustala się: 
a) “b“wiązek st“s“wania dachów str“mych, wielo-

spadowych,  

b) kąt nachylenia ”“Jaci dach“wych w ”rzedziale: 
3Ń° - 45°, 
c) zakaz st“s“wania dachów “ ”“Jaciach mijających 

się na wys“k“`ci kalenicy,  

d) “b“wiązek st“s“wanie dachówki ceramicznej lub 
cementowej; 

4) d“”uszcza się “dstę”stw“ “d wym“gów “kre-

`l“nych w ”kt 3 w ”rzy”adku l“kalizacji d“minanty 
(wiewy, dzw“nnicy it”Ł) “raz dla elementów budynków, 
takich jak wykusze, itp. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) d“jazd d“ terenu “dbywać się będzie z dr“gi ”u-

blicznej, d“ której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”“d-

stawoweg“ lub ciągu ”ieszo ｦ jezdnego; 

2) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
6. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 22ŁńŁ Ustala się tereny lasów, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami od ZL-1 do ZL-6, dla których 
obowiązuje przeznaczenie: 

1) podstawowe - teren lasów; 
2) uzu”eJniające: 
a) budynki i urządzenia bez”“`redni“ związane z 

g“s”“darką le`ną, “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych, 
b) urządzenia infrastruktury technicznej i k“munika-

cji. 

2. Ustala się ”arametry i wskauniki ksztaJt“wania 

zabud“wy związanej z g“s”“darką le`ną, jak dla zabu-

d“wy zagr“d“wej, “kre`l“nych w § ń5Ł 
3. Ś“jazd d“ terenu “dbywać się będzie z dróg ”u-

blicznych lub wewnętrznych, d“ których ”rzylegają 
tereny ”rzeznaczenia ”“dstaw“weg“, z wyJączeniem 
drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS-1. 

4. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 23ŁńŁ Ustala się tereny rolne, oznaczone na ry-

sunku planu symbolami R i RZ, dla których “b“wiązuje 
przeznaczenie: 

1) podstawowe: 

a) R-1, R-2 - teren gospodarki polowej, pastwisk 

oraz stawów rybnych i zbi“rników w“dnych sJuwących 

“bsJudze rolnictwa, 

b) RZ-1,  RZ-2 ｦ tereny Jąk i ”astwisk; 
2) uzu”eJniające: 
a) zabud“wa zagr“d“wa na warunkach “kre`lonych 

w § ń5, l“kaliz“wana wyJącznie na terenach “znaczo-

nych na rysunku planu symbolami R-1,  

b) urządzenia infrastruktury technicznej i komunika-

cji. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej - na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem RZ-ń, “b“wiązują “graniczenia wynikające  
z ustanowienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - 

archeologicznej, o której m“wa w § 7 ustŁ 2, 3, 4. 

3. Ustala się nastę”ujące szczegóJ“we zasady i wa-

runki ”“dziaJu nieruch“m“`ci: 
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1) minimalna wielk“`ć dziaJki uzyskana w wyniku 
”“dziaJu nieruch“m“`ci dla zabud“wy zagrodowej, za-

wierającej budynek mieszkalny wynosi 3000 m2; 

2) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych ”“d 
zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem nie-

zbędnych d“jazdów; 
3) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieruch“mo-

`ci, “ których m“wa w § 8Ł 
4. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) d“jazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych, wewnętrznych, ciągów ”iesz“ - jezdnych 

lub trans”“rtu r“lneg“, d“ których ”rzylegają tereny 
przeznaczenia ”“dstaw“weg“, z wyJączeniem dr“gi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS-1; 

2) w zag“s”“dar“waniu terenu uwzględnia się l“ka-

lizację linii gaz“ciągu wys“kieg“ ci`nienia, dla któreg“ 
obowiązują ”rze”isy “drębne; 

3) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
5. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 24ŁńŁ Ustala się tereny wód ”owierzchniowych, 

oznaczone na rysunku planu symbolem WS-1 do WS-7, 

dla których “b“wiązuje ”rzeznaczenie: 
1) podstawowe - wody powierzchni“we `ródlądowe 

st“jące lub ”Jynące, takie jak: cieki naturalne, kanaJy, 
stawy i inne zbiorniki wodne; 

2) uzu”eJniające: 
a) elementy maJej architektury, 
b) budowle hydrotechniczne,  

c) urządzenia infrastruktury technicznej i k“munika-

cji. 

2. Ś“”uszcza się zmianę linii r“zgraniczającej tereny 

wód z terenami zieleni ”ark“wej i terenami r“lnymi,  
w d“st“s“waniu d“ warunków technicznych lub ”rzy-

rodniczych. 

3. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbo-

lem WS-7 d“”uszcza się zarur“wanie cieku i wJączenie 

terenu d“ terenów “znaczonych na rysunku planu sym-

bolami U-5 lub U-6, a nastę”nie ws”ólne ich zag“s”o-

dar“wanie, zg“dnie z ”rze”isami “drębnymi. 

4. Nalewy za”ewnić d“stę” d“ wód ”“wierzchnio-

wych i urządzeL w“dnych um“wliwiający ich utrzyma-

nie. 

5. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 0%. 

 

§ 25ŁńŁ Ustala się tereny obsJugi komunikacji z 
usJugami, oznaczone na rysunku planu symbolami 

KS/U-1 do KS/U-6, dla któreg“ “b“wiązuje ”rzeznacze-

nie: 

1) podstawowe: 

a) parkingi terenowe,  

b) usJugi ”“dstaw“we, ”“nad”“dstaw“we, rzemio-

sJa, usJugi trans”“rt“we i logistyczne, 

c) stacje paliw na terenie oznaczonym na rysunku 

planu symbolem KS/U-2; 

2) uzu”eJniające: 
a) urządzenia i “biekty t“warzyszące, 
b) zieleL, 
c) “biekty i urządzenia związane z ”r“dukcją r“lną 

(w tym ”r“dukcją zwierzęcą) lub le`ną, na terenach 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KS/U-4 do 

KS/U-6. 

2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1)  dla terenów “znacz“nych na rysunku ”lanu 
symbolami KS/U-1 do KS/U-3: 

a) wys“k“`ć zabud“wy d“ trzech k“ndygnacji nad-

ziemnych, “raz nie więcej niw ń2 m, 
b) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej 

wynosi 0,ńŃ ”“wierzchni dziaJki; 
2) dla terenów “znacz“nych na rysunku ”lanu sym-

bolami od KS/U-4 do KS/U-6: 

a) wys“k“`ć zabud“wy d“ trzech k“ndygnacji nad-

ziemnych, “raz nie więcej niw ń5 m, 
b) minimalny udziaJ ”“wierzchni bi“l“gicznie czynnej 

wynosi 0,2Ń ”“wierzchni dziaJki, 
c) maksymalny wskaunik zabud“wy dziaJki wyn“si 

0,7. 

3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu 
nieruch“m“`ci:  

1) wydzielenie nieruch“m“`ci ”rzeznacz“nych ”“d 
zabud“wę musi być ”“”rzedz“ne wydzieleniem nie-

zbędnych d“jazdów; 
2) “b“wiązują “gólne warunki ”“dziaJu nieruch“mo-

`ci, “ których m“wa w § 8Ł 
4. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) zakazuje się l“kalizacji n“wych wJączeL k“muni-

kacyjnych do drogi oznaczonej na rysunku planu sym-

bolem KDS-1; 

2) od drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem 

KDS-ń d“”uszcza się d“jazd d“ terenów “znaczonych 

na rysunku planu symbolami KS/U-1, KS/U-2 i KS/3 

jedynie ”“”rzez istniejące wJączenie k“munikacyjne 

zlokalizowane na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KS/U-2; 

3) d“jazd d“ terenów “dbywać się będzie z dróg 
”ublicznych, d“ których ”rzylega teren ”rzeznaczenia 
podstaw“weg“, z zastrzeweniem ”kt ń i 2; 

4) nalewy za”ewnić nastę”ującą il“`ć miejsc ”arkin-

gowych: 

a) ń miejsce na kawde r“z”“częte 25 m2 powierzch-

ni s”rzedawy w “biektach handl“wych i ”“wierzchni 
uwytk“wej w innych budynkach zabud“wy usJug“wej, 

b) ń miejsce na kawde 4 miejsca n“cleg“we w h“te-

lach, 

c) 1 miejsce na jedno mieszkanie, 

d) ń miejsce dla ”“jazdu “s“by nie”eJn“s”rawnej na 
kawde k“lejne 25 miejsc ”arking“wych, lecz nie mniej 
niw ń miejsce w ”rzy”adku ”arkingów “ liczbie miejsc 
większej niw ńŃ; 
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5) wy”“sawenie w infrastrukturę techniczną “dby-

wać się będzie na warunkach “kre`l“nych w § ńŃŁ 
5. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci 3Ń%Ł 
 

§ 26ŁńŁ Ustala się tereny urządzeL elektroenerge-

tycznych, oznaczone na rysunku planu symbolami E-1 

do E-4, dla któreg“ “b“wiązuje ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ “biekty i urządzenia elektroener-

getyczne; 

2) uzu”eJniające - urządzenia t“warzyszące “raz zie-

leLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki ksztaJ-

towania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

1) d“”uszcza się r“zbud“wę lub ”rzebud“wę istnie-

jących “biektów traf“stacji, zg“dnie z “b“wiązującymi 
prze”isami “drębnymi; 

2) teren w“lny “d zabud“wy nalewy zag“s”“daro-

wać zieleniąŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu 

nieruch“m“`ci ｦ zakazuje się ”“dziaJu nieruch“mo`ci,  
z zastrzeweniem ustaleL, “ których m“wa w § 8 ustŁ 2. 

4. Dojazd d“ terenów “dbywać się będzie z dr“gi 
”ublicznej, d“ której ”rzylega teren ”rzeznaczenia ”“d-

stawowego. 

5. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 27ŁńŁ Ustala się teren urządzeL zao”atrzenia w 
wodę, oznaczony na rysunku planu symbolem W-1, dla 

którego “b“wiązuje ”rzeznaczenie:  
1) podstawowe ｦ “biekty i urządzenia za“”atrzenia 

w w“dę ｦ przepompownia; 

2) uzu”eJniające - urządzenia t“warzyszące “raz zie-

leLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej, “b“wiązują “graniczenia wynikające z ustano-

wienia w planie strefy ochrony konserwatorskiej - ar-

che“l“gicznej, “ której m“wa w § 7 ustŁ 2, 3, 4. 

3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) dopuszcza się r“zbud“wę lub ”rzebud“wę istnie-

jących “biektów “raz bud“wę n“wych “biektów, zg“d-

nie z “b“wiązującymi ”rze”isami “drębnymi; 
2) w zakresie ksztaJt“wania elewacji “biektów do-

”uszcza się zrównic“waną k“l“rystykę i materiaJy ele-

wacyjne; 

3) teren wolny od zabudowy nalewy zag“s”“daro-

wać zieleniąŁ 
4. Ustala się nastę”ujące zasady i warunki ”“dziaJu 

nieruch“m“`ci ｦ zakazuje się ”“dziaJu nieruch“mo`ci,  
z zastrzeweniem ustaleL, “ których m“wa w § 8 ustŁ 2. 

5. Ś“jazd d“ terenu “dbywać się będzie z ciągu ”ie-

szo ｦ jezdnego, d“ któreg“ ”rzylega teren ”rzeznacze-

nia podstawowego. 

6. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 28ŁńŁ Ustala się teren dogi publicznej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem KDS-1, dla których “bo-

wiązuje ”rzeznaczenie ”“dstaw“we ｦ droga ekspreso-

wa, w ramach której znajdują się wydziel“ne ”asy te-

renu ”rzeznacz“ne d“ ruchu lub ”“st“ju ”“jazdówŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej - “b“wiązują “graniczenia wynikające z wyzna-

czenia w planie strefy ochrony konserwatorskiej ｦ ar-

che“l“gicznej, “ której m“wa w § 7 ustŁ 2, 3, 4 “raz 
zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

3. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 
ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach rozgraniczających 

ｦ zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysun-

ku planu; 

2) d“”uszcza się ”“dJączenia ”“szczególnych tere-

nów ”rzylegJych, zg“dnie z “znaczeniami na rysunku 
”lanu, ”“ uzg“dnieniu z zarządcą dr“giŁ 
4. Ś“”uszcza się “dstę”stwa “d ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są “ne uzasadni“ne uksztaJt“waniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi, aktual-

nym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami 

wynikającymi z ”rze”isów “drębnychŁ 
5. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 29ŁńŁ Ustala się teren dogi publicznej, oznaczony 

na rysunku planu symbolem KDGP-1, dla której “bo-

wiązuje ”rzeznaczenie ”“dstaw“we ｦ dr“ga gJówna 
ruchu przyspieszonego ｦ w `ladzie dr“gi krajowej  

nr 45, w ramach której znajdują się wydziel“ne ”asy 
terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojazdów i 
ruchu pieszych w tym: jezdnie, obiekty inwynierskie, 
”lace, zat“ki, ch“dniki i `ciewki r“wer“we “raz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach rozgraniczających 

ｦ zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysun-

ku planu; 

2) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL “bsJugi k“mu-

nikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej, 

”“ uzg“dnieniu z zarządcą dr“gi; 
3) d“”uszcza się ”“dJączenia ”“szczególnych tere-

nów ”rzylegJych, zg“dnie z “znaczeniami na rysunku 
”lanu, ”“ uzg“dnieniu z zarządcą dr“giŁ 
3. Ś“”uszcza się “dstę”stwa “d ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są “ne uzasadni“ne uksztaJt“waniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi, aktual-

nym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami 

wynikającymi z ”rze”isów “drębnychŁ 
4. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 3ŃŁńŁ Ustala się tereny dróg ”ublicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami KDG-1 i KDG-2, dla 

których “b“wiązuje ”rzeznaczenie podstawowe ｦ droga 

gJówna, w ramach której znajdują się wydziel“ne ”asy 
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terenu ”rzeznacz“ne d“ ruchu lub ”“st“ju ”“jazdów  
i ruchu ”ieszych w tym: jezdnie, “biekty inwynierskie, 
”lace, zat“ki, ch“dniki i `ciewki r“werowe “raz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 

ｦ zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysun-

ku planu; 

2) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL “bsJugi k“mu-

nikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej, 

”“ uzg“dnieniu z zarządcą dr“gi; 
3) d“”uszcza się ”“dJączenia ”“szczególnych tere-

nów ”rzylegJych d“ ulic zbi“rczych, zg“dnie z “znacze-

niami na rysunku ”lanu, ”“ uzg“dnieniu z zarządcą 
drogi. 

3. Ś“”uszcza się “dstę”stwa “d ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są “ne uzasadni“ne uksztaJt“waniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi, aktual-

nym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami 

wynikającymi z ”rze”isów “drębnychŁ 
4. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 3ńŁńŁ Ustala się tereny dróg ”ublicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami KDZ-1, KDZ-2 dla 

których “b“wiązuje ”rzeznaczenie ”“dstaw“we ｦ droga 

zbi“rcza, w ramach której znajdują się wydziel“ne ”asy 
terenu ”rzeznacz“ne d“ ruchu lub ”“st“ju ”“jazdów  
i ruchu pieszych w tym: jezdnie, “biekty inwynierskie, 
”lace, zat“ki, ch“dniki i `ciewki r“werowe “raz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące ”arametry i wskauniki 

ksztaJt“wania zabud“wy “raz zag“s”“dar“wania tere-

nu: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 

ｦ zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysun-

ku planu; 

2) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL “bsJugi k“mu-

nikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej; 

3) d“”uszcza się l“kalizację elementów maJej archi-

tektury “raz elementów reklam“wych w s”“sób nie”o-

garszający warunków ruchu dr“g“weg“, w uzg“dnieniu 
z zarządca dr“gi, z zastrzeweniem ustŁ 2; 

4) d“”uszcza się ”“dJączenia ”“szczególnych tere-

nów ”rzylegJych d“ ulic zbi“rczych, ”“ uzg“dnieniu  
z zarządcą dr“giŁ 
3. Ś“”uszcza się “dstę”stwa “d ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są “ne uzasadni“ne uksztaJt“waniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi, aktual-

nym zagospodarowaniem terenu lub ograniczeniami 

wynikającymi z ”rze”isów “drębnychŁ 
4. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 32ŁńŁ Ustala się tereny dróg publicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami KDL-1 do KDL-6, 

dla których “b“wiązuje ”rzeznaczenie ”“dstaw“we - 

dr“ga l“kalna, w ramach której znajdują się wydzielone 

pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju pojaz-

dów i ruchu ”ieszych w tym: jezdnie, “biekty inwynier-

skie, ”lace, zat“ki, ch“dniki i `ciewki r“werowe oraz 

zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-

t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 
- na terenie oznaczony, na rysunku planu symbolem 

KDL-2 “b“wiązują ”asy zieleni wysokiej projektowanej, 

“ których m“wa w § 6 ”kt 8Ł 
3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej ｦ na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDL-3, KDL-4 “b“wiązują “graniczenia wy-

nikające z wyznaczenia w ”lanie strefy “chr“ny k“n-

serwatorskiej ｦ archeologicznej, “ której m“wa w § 7 
ust. 4, oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

4. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 

wynosi 12 m, lub zgodnie z oznaczeniami na rysunku 

planu; 

2) d“”uszcza się “dstę”stwa “d ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są “ne uzasadni“ne uksztaJt“waniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi lub ak-

tualnym zag“s”“dar“waniem sąsiadująceg“ terenu; 
3) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL “bsJugi k“mu-

nikacji zbiorowej oraz sieci infrastruktury technicznej; 

4) zakazuje się bez”“`rednieg“ ”“dJączenia dr“gi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDL-6 do drogi 

oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS-1; 

5) d“”uszcza się l“kalizację elementów maJej archi-

tektury “raz elementów reklam“wych w s”“sób nie- 

”“garszający warunków ruchu dr“g“weg“, w uzg“d-

nieniu z zarządcą dr“gi, z zastrzeweniem ustŁ 2Ł 
5. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 33ŁńŁ Ustala się tereny dróg ”ublicznych, ozna-

czone na rysunku planu symbolami KDD-1 do KDD-17, 

dla których “b“wiązuje ”rzeznaczenie ”“dstaw“we - 

dr“ga d“jazd“wa, w ramach której znajdują się wydzie-

lone pasy terenu przeznaczone do ruchu lub postoju 

”“jazdów i ruchu ”ieszych w tym: jezdnie, “biekty in-

wynierskie, ”lace, ”arkingi, zat“ki, ch“dniki i `ciewki 
r“wer“we “raz zieleLŁ 
2. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny i ksztaJ-

t“wania `r“d“wiska, ”rzyr“dy i kraj“brazu kultur“weg“ 
- na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 

KDD-ń5 “b“wiązują “graniczenia wynikające z ustano-

wienia w planie strefy ochrony krajobrazu kulturowego, 

“ której mowa w § 6 ”kt 9 litŁ cŁ 
3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kulturowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej ｦ na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolami KDD-3, KDD-4, “b“wiązują “graniczenia 
wynikające z wyznaczenia w ”lanie strefy “chr“ny 
konserwatorskiej ｦ arche“l“gicznej, “ której m“wa w  
§ 7 ustŁ 2, 3, 4, oraz zgodnie z oznaczeniem na rysun-

ku planu. 
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4. Ustala się nastę”ujące zasady w zakresie wyma-

gaL wynikających z ”“trzeb ksztaJt“wania ”rzestrzeni 
publicznych - na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KDD-ń5 ustanawia się ”rzestrzeL ”ubliczną 
“bjętą szczególną “chr“ną ze względu na wart“`ci kra-

j“braz“we, kultur“we i s”“Jeczne “ których m“wa w  
§ 5 ustŁ 2Ł 
5. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 

wynosi 10 m lub zgodnie z oznaczeniami na rysunkiem 

planu; 

2) d“”uszcza się realizację jedn“str“nnie ch“dni-

ków, a w szczególnych ”rzy”adkach brak wy“drębnio-

nej jezdni i chodnika; 

3) d“”uszcza się “dstę”stwa “d ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są “ne uzasadni“ne uksztaJt“waniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi lub ak-

tualnym zag“s”“dar“waniem sąsiadująceg“ terenu; 
4) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sieci infra-

struktury technicznej, w s”“sób nie”“garszający wa-

runków ruchu drogowego; 

5) d“”uszcza się l“kalizację elementów maJej archi-

tektury “raz elementów reklam“wych w s”“sób nie”o-

garszający warunków ruchu dr“g“weg“, z zastrzewe-

niem ust. 2. 

6. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 34ŁńŁ Ustala się tereny dróg wewnętrznych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami KDW-1 do 

KDW-29 dla których “b“wiązuje ”rzeznaczenie ”“d-

stawowe ｦ dr“ga wewnętrzna, r“zumiana jak“ dr“ga “ 
”arametrach jak dla dróg d“jazd“wych, niezaliczana d“ 
wadnej z kateg“rii dróg ”ublicznych, sJuwąca “bsJudze 
wydziel“neg“ terenu i ”“siadająca ”“dJączenie d“ dr“gi 
publicznej. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 

wynosi 10 m, lub zgodnie z oznaczeniami na rysunkiem 

planu; 

2) d“”uszcza się realizację jedn“str“nnie ch“dni-

ków, a w szczególnych ”rzy”adkach brak wy“drębnio-

nej jezdni i chodnika; 

3) d“”uszcza się “dstę”stwa “d ”arametrów tech-

nicznych, jeweli są “ne uzasadni“ne uksztaJt“waniem 
terenu, warunkami geologiczno - inwynierskimi lub ak-

tualnym zag“s”“dar“waniem sąsiadująceg“ terenu; 
4) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sieci infra-

struktury technicznej “raz zieleni i elementów maJej 
architektury; 

5) zakazuje się bez”“`rednieg“ ”“dJączenia dr“gi 
oznaczonej na rysunku planu symbolem KDW-28 do 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS-1; 

6) w ”rzy”adku d“k“nania inneg“ ”“dziaJu nieru-

ch“m“`ci, niw ”r“”“n“wany na rysunku ”lanu, d“”usz-

cza się, ”rzy zach“waniu zasady d“stę”n“`ci wszyst-

kich dziaJek bud“wlanych d“ dr“gi ”ublicznej lub we-

wnętrznej mającej ”“dJączenie d“ dr“gi ”ublicznej: 

a) zmianę ”rzebiegu dr“gi wewnętrznej, 
b) “dstą”ienie “d jej realizacji i wJączenie d“ terenu 

”rzylegJeg“Ł 
3. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 35ŁńŁ Ustala się tereny dróg trans”ortu rolnego, 

oznaczone na rysunku planu symbolami KDR-1 do KDR-3, 

rozumiane jako wydzielone pasy terenu przeznaczone do 

“bsJugi trans”“rt“wej r“lniczej ”rzestrzeni ”rodukcyjnej 

oraz gospodarstw wiejskich. 

2. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 

zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami, jak na rysunku 

planu; 

2) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sieci infra-

struktury technicznej; 

3) zakazuje się sytu“wania “gr“dzeL w “dlegJ“`ci 
mniejszej niw 5 m “d “si dr“giŁ 
3. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

§ 36ŁńŁ Ustala się tereny ciągów ”ieszo - jezdnych, 

oznaczone na rysunku planu symbolami KP-1 do KP-4, 

dla których “b“wiązuje ”rzeznaczenie ”“dstaw“we ｦ 

ciągi ”iesz“ - jezdne rozumiane jako wydzielone pasy 

terenu przeznaczone dla ruchu pieszego, dojazdu do 

”“sesji ”“jazdów wJa`cicieli i sJuwb s”ecjalnych wraz 
znajdującymi się w wydziel“nym ”asie terenu urządze-

niami towarzyszącymi “raz zieleniąŁ 
2. Ustala się nastę”ujące “gólne zasady ochrony  

i ksztaJt“wania Jadu ”rzestrzenneg“ ｦ na terenie ozna-

czonym na rysunku planu symbolem KP-ń “b“wiązują 
ustalenia d“tyczące ”rzestrzeni ”ublicznych, “ których 

m“wa w § 5 ustŁ 2Ł 
3. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kulturowego i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej ｦ na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolem KP-ń “b“wiązują “graniczenia wynikające  
z wyznaczenia w planie strefy ochrony krajobrazu kul-

tur“weg“, “ której m“wa w § 6 ”kt 9Ł 
4. Ustala się nastę”ujące zasady “chr“ny dziedzic-

twa kultur“weg“ i zabytków “raz dóbr kultury ws”óJ-
czesnej ｦ na terenie oznaczonym na rysunku planu 

symbolami KP-ń “b“wiązują “graniczenia wynikające  
z wyznaczenia w planie strefy ochrony konserwator-

skiej ｦ arche“l“gicznej, “ której m“wa w § 7 ust. 2, 3, 

4 oraz zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu. 

5. Ustala się nastę”ujące zasady m“dernizacji, r“z-

bud“wy i bud“wy systemów k“munikacji i infrastruktu-

ry technicznej: 

1) minimalna szer“k“`ć w liniach r“zgraniczających 

wynosi 4 m lub zgodnie z oznaczeniami na rysunkiem 

planu; 
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2) d“”uszcza się l“kalizację urządzeL sieci infra-

struktury technicznej “raz zieleni i elementów maJej 
architektury; 

3) zakazuje się bez”“`rednieg“ ”“dJączenia dróg 
oznaczonych na rysunku planu symbolami KP-2, KP-3 do 

drogi oznaczonej na rysunku planu symbolem KDS-1. 

6. Ustala się stawkę ”r“cent“wą w wys“k“`ci Ń%Ł 
 

RozdziaJ 3 

Prze”isy koLcowe 

 

§ 37Ł W granicach ”lanu traci m“c “b“wiązujący 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego mia-

sta Kluczb“rk “raz wsi Lig“ta Ś“lna, Lig“ta Górna  
i Ligota źamecka ”rzyjęty uchwaJą Nr Xł89łŃ3 Rady 
Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 maja 2003 r. 

 

§ 38. Wyk“nanie niniejszej uchwaJy ”“wierza się 
Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 

 

§ 39ŁńŁ UchwaJa wch“dzi w wycie w ”“ u”Jywie 3Ń 
dni “d dnia jej “gJ“szenia w Śzienniku Urzęd“wym Wo-

jewództwa O”“lskieg“Ł 
2Ł UchwaJa ”“dlega ”ublikacji na str“nie interneto-

wej Urzędu Miejskieg“ w Kluczb“rkuŁ  
 

Przew“dniczący 

Rady Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia  
 

źaJącznik nr 2 

d“ uchwaJy Nr XXXIIIł426łŃ9  
Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

które nalewą d“ zadaL wJasnych gminy “raz zasadach 
ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach 

publicznych 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ 
zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zmŁ), artŁ ń67 ustŁ 2 ”kt ń 
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-

nych (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104), art. 3 i 

4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jedn“stek sam“rządu teryt“rialneg“ (Dz. U. z 2003 r.  

Nr 203, poz. 1966), Rada Miejska w Kluczborku roz-

strzyga, c“ nastę”uje:  
 

§ ńŁ źg“dnie z ustaleniami ”lanu zawartymi w tre-

`ci uchwaJy, ”rzedmi“tem r“zstrzygnięcia są inwesty-

cje z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą d“ 
zadaL wJasnych gminy, ”“legające na: 

1) bud“wie sieci w“d“ciąg“wej; 
2) budowie sieci kanalizacji sanitarnej; 

3) bud“wie i m“dernizacji drógŁ 
 

§ 2Ł źg“dnie z ”r“gn“zą skutków finans“wych 
uchwalenia ｭźmiany miejsc“weg“ ”lanu zag“s”“daro-

wania przestrzennego miasta Kluczborka, oraz wsi Li-

gota Dolna, Lig“ta Górna i Lig“ta źameckaｬ “”rac“wa-

ną ”rzez Rzecz“znawcę Majątk“weg“ Śariusza Bierna-

ta, inwestycje, o których m“wa w § ń, ”“legać będą 
na: 

1) budowie infrastruktury technicznej, w tym sieci 

w“d“ciąg“wej “raz sieci kanalizacji sanitarnej; 

2) budowa i modernizacja dróg l“kalnych i d“jazdo-

wych.   

 

§ 3Ł1. Szacunk“wy k“szt wyk“nania elementów 
wymieni“nych w § 2, zg“dnie z ”r“gn“zą skutków fi-
nans“wych uchwalenia ｭźmiany miejsc“weg“ ”lanu 
zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka, 

oraz wsi Ligota Dolna, Ligota Górna i Lig“ta źameckaｬ 
wyniesie: 

1) na bud“wę sieci infrastruktury technicznej ｦ sieć 
w“d“ciąg“waｦ ok. 1 4Ń4 ŃŃŃ,ŃŃ zJ; 

2) na bud“wę sieci infrastruktury technicznej ｦ ka-

nalizacja sanitarna ｦ ok. 646 380,00 zJ; 
3) na bud“wie i m“dernizacji dróg gminnych ｦ ok. 

3 577 8ŃŃ,ŃŃ zJŁ 
2. Ostateczny k“szt uzalewni“ny będzie “d cen ma-

teriaJów i usJug “b“wiązujących w czasie realizacji in-

westycji i ustalony zostanie w drodze przetargu pu-

blicznego na wykonanie inwestycji. 

3. Realizacja inwestycji zostanie sfinansowana z do-

ch“dów wJasnych gminy bądu innych uródeJ finans“wania 
przewidzianych przepisami o finansach publicznych. 

 

źaJącznik nr 3 

d“ uchwaJy Nr XXXIIIł426łŃ9  
Rady Miejskiej w Kluczborku 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z ”óunŁ 
zm.), Rada Miejska w Kluczborku rozstrzyga, co nastę-
puje:  

1. Zgodnie z art. 17 pkt 10 ustawy projekt zmiany 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Kluczb“rka, “raz wsi Lig“ta Ś“lna, Lig“ta Górna 
i Lig“ta źamecka wyJ“w“ny z“staJ d“ ”ubliczneg“ 
wglądu w dniach “d 2Ń ”audziernika 2ŃŃ8 rŁ d“ 2Ń 
list“”ada 2ŃŃ8 rŁ (wJącznie z s“b“tami i niedzielami) 

oraz z w dniach 10 grudnia 2008 r. do 5 stycznia 

2009 r. w tym w soboty i w niedziele (13, 14, 20, 21, 

27, 28 grudnia, 3, 4 stycznia). 
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2. źg“dnie z terminem “kre`l“nym na ”“dstawie 
artŁ ń7 ”kt ńń ustawy termin skJadania uwag u”JynąJ 
odpowiednio w dniu 27 listopada 2008 r. dla pierwsze-

g“ wyJ“wenia i w dniu 2Ń stycznia 2ŃŃ9 rŁ dla ”“n“w-

neg“ wyJoweniaŁ 
3. W terminie, “ którym m“wa w artŁ ń7 ”kt ńń, 

w”JynęJy 4 uwagi d“ ustaleL ”lanuŁ 
4. Burmistrz Miasta Kluczborka, w trybie art. 17  

pkt 12 ustawy, r“z”atrzyJ wniesi“ne uwagi w wyniku 

czego negatywnie (w czę`ci) r“z”atrz“n“ 2Ł 
5. Burmistrz Miasta Kluczborka, zgodnie z art. 17 

”kt ń4 ustawy ”“ s”eJnieniu wymagaL ”r“cedury s”o-

rządzenia ”lanu “kre`l“nej w artŁ ń7 ustawy, przed-

stawiJ Radzie Miejskiej ”r“jekt zmiany miejsc“weg“ 
planu zagospodarowania przestrzennego miasta Klucz-

b“rka, “raz wsi Lig“ta Ś“lna, Lig“ta Górna i Lig“ta 
źamecka wraz z listą nieuwzględni“nych uwag, “ któ-
rych mowa w art. 17 pkt 11 ustawy. 

6. Nieuwzględni“ne z“staJy nastę”ujące uwagi: 
1) d“tycząca wni“sku “ ”rzeznaczenie caJej dziaJki 

nr 562łń “raz dziaJki nr 294ł3 ”“d zabud“wę mieszka-

ni“wą jedn“r“dzinną z usJugami: 
a) czę`ć (”“nad 5Ń%) dziaJki nr 562łń z“staJa ”rze-

znacz“na ”“d wni“sk“waną funkcję, 
b) zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (ŚzŁ UŁ z 2ŃŃ3 rŁ Nr 8Ń, ”“zŁ 7ń7 z ”óunŁ zmŁ) 
Rada Miejska uchwala plan miejscowy po stwierdzeniu 

jego zgodn“`ci z ustaleniami Studium,  
c) wni“sk“wane w uwadze zmiany d“tyczące tere-

nów “znacz“nych na rysunku ”lanu symb“lami KSłU-1 

oraz KS/U-3 są niezg“dne z ustaleniami  ｭStudium uwa-

runk“waL i kierunków zag“s”“dar“wania ”rzestrzenne-

go Gminy Kluczb“rkｬ,  
d) ”rzebieg l“kalizacji dr“gi gJównej ruchu ”rzys”ie-

szonego KDS (droga krajowa nr 11) wynika z uzgod-

nieL z źarządcą Śr“gi ｦ Generalną Śyrekcją Śróg Kra-

jowych i Autostrad,  

e) w związku z ”“wywszym Rada Miejska w Klucz-

b“rku ”rzychyla się d“ r“zstrzygnięcia Burmistrza i r“z-

strzyga “statecznie “ nieuwzględnieniu uwagi d“tyczą-
cej przeznaczenia caJych dzŁ Nr 562łń i 294ł3; 

2) d“tycząca dzŁ nr 564ł4, w której wni“sk“wan“ 
nastę”ując“ “: 

a) zwiększenie ”“wierzchni uwytk“wej mieszkaL d“ 
”“zi“mu 8Ń% ”“wierzchni uwytk“wej budynków ”rze-

znaczenia podstawowego, 

b) zmianę ”rzeznaczenia źL-2 (w czę`ci) na U-14, 

c) ”rzesunięcie nie”rzekraczalnej linii zabud“wy d“ 
granic rozgraniczenia terenu (U-14 i ZL-2), 

z“staJa w czę`ci nieuwzględni“na z nastę”ujących 
przyczyn: 

a) zwiększenie ”“wierzchni uwytk“wej mieszkaL d“ 
”“zi“mu 8Ń% ”“wierzchni uwytk“wej budynków ”rze-

znaczenia ”“dstaw“weg“ zmienia caJk“wite ”rzezna-

czenie tego terenu na budownictwo mieszkaniowe, co 

jest niezgodne z jego faktycznym przeznaczeniem  

i w”r“wadzenie takich ”r“”“rcji uniem“wliwi ”r“wadze-

nie d“tychczas“wej dziaJaln“`ci “raz zabl“kuje jej r“z-

wój, jednakwe zwiększ“n“ m“wliw“`ć l“kalizacji wnio-

skowanej funkcji do 50%, 

b) zmiana przeznaczenia z funkcji ZL-2 i wJączenie 
g“ d“ terenu zabud“wy usJug“wej U-ń4 wymagaJaby 
prze”r“wadzenia d“datk“wych ”r“cedur d“tyczących 
s”“rządzenia wni“sków na zmianę ”rzeznaczenia grun-

tów r“lnych na cele nier“lnicze i niele`ne,  
c) odlegJ“`ci l“kaliz“wania zabud“wy “d lasów zo-

staJy “kre`l“ne w ”rze”isach “drębnych (r“z”“rządze-

nie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 

s”rawie warunków technicznych, jakim ”“winny “d-

”“wiadać budynki i ich usytu“wanie), a w”r“wadzone 

w planie miejscowym nieprzekraczalne linie zabudowy 

są zg“dne z tymi ”rze”isami,  
d) bi“rąc ”“d uwagę ”“wywsze Rada Miejska w 

Kluczb“rku ”rzychyla się d“ r“zstrzygnięcia Burmistrza i 

rozstrzyga “statecznie “ nieuwzględnieniu w wywej 
wymieni“nej czę`ci uwagi d“tyczącej przeznaczenia 

caJych dzŁ nr 564ł4Ł 
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