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UCHWADA NR VI/31/2011

 RADY GMINY WOLA MYSDOWSKA

 z dnia 29 kwietnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wola My-
sEowska – I etap

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1, 
art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591, z pópniejszymi zmianami), art. 14 ust.8, art. 
20 ust.1, art. 27 i art. 22 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópniejszymi 
zmianami) oraz uchwaEy Nr X/80/2007 Rady Gminy 
Wola MysEowska z dnia 21 wrze[nia 2007 r., Rada 
Gminy uchwala co następuje: 

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego gminy Wola MysEowska – I etap z ustaleniami 
„Studium uwarunkowaG i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Wola MysEowska”, 
uchwalonego uchwaEą Nr XV/112/2000 Rady Gmi-
ny Wola MysEowska z dnia 8 listopada 2000 r., z 
pópniejszymi zmianami uchwala się zmianę miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego gmi-
ny Wola MysEowska – I etap, uchwalonego Uchwa-
Eą Nr X/83/2004 Rady Wola MysEowska z dnia 19 
marca 2004 r. , (ogE. w Dz.Urz, Wojew. Lub. Nr 81 
poz 1402, z pópniejszymi zmianami) - w granicach 
terenów okre[lonych na rysunkach planu, stanowią-
cych zaEączniki graficzne do niniejszej uchwaEy. 

§2. 1. Zmianę planu stanowią
1) Ustalenia będące tre[cią niniejszej uchwaEy,
2) Rysunki w skali 1: 1 000 i 1:5000 stanowiące 

zaEączniki graficzne do niniejszej uchwaEy:
a) od nr 1 do nr 40
b) od nr 42 do 61b
c) od nr 63 do nr 74
d) nr 74 b
e) nr 76
f) od nr 77b do nr 80
2. Rysunki planu i ustalenia planu, stanowią inte-

gralną caEo[ć,
3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu, stanowi zaEącznik Nr 81 
do niniejszej uchwaEy

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 
w planie inwestycji, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 
przepisami o finansach publicznych – stanowi za-
Eącznik Nr 82 do niniejszej uchwaEy.

RozdziaE I
PRZEPISY OGÓLNE

§3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 
uchwaEy będzie mowa o:

1) zmianie planu – nalery przez to rozumieć usta-
lenia, o których mowa w §2 ust.1,

2) rysunku planu nalery przez to rozumieć rysunki 
w skali 1: 1000, stanowiące zaEączniki do niniejszej 
uchwaEy,

3) przepisach szczególnych (odrębnych) - nalery 
przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-
konawczymi,

4) przepisach ustawy bez podania nazwy – nalery 
przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z pópn. zm.),

5) terenie planistycznym - nalery przez to rozu-
mieć obszar wyznaczony na rysunku planu liniami 
rozgraniczającymi, o okre[lonym przeznaczeniu i za-
sadach zagospodarowania,

6) linii rozgraniczającej teren – nalery przez to ro-
zumieć linię ciągEą ([ci[le okre[loną) lub przerywaną 
(orientacyjną), wydzielającą teren oznaczony sym-
bolem cyfrowym i literowym o rórnym przeznacze-
niu lub rornych zasadach zagospodarowania,

7) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które winno przewa-
rać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczają-
cymi,

8) przeznaczeniu dopuszczalnym i uzupeEniają-
cym- nalery przez to rozumieć przeznaczenie inne 
nir podstawowe, które uzupeEnia lub wzbogaca 
przeznaczenie podstawowe,

9) przeznaczeniu zamiennym – nalery przez to ro-
zumieć alternatywne przeznaczenie podstawowe, 
zastępujące przeznaczenie okre[lonego rodzaju dla 
wydzielonych terenów, okre[lone w ustaleniach 
ogólnych lub szczegóEowych planu;

10) przeznaczeniu wielofunkcyjnym- nalery przez 
to rozumieć równowarno[ć okre[lonych rodzajów 
przeznaczenia, oznaczonego jako kilka symboli li-
terowych, przedzielonych przecinkami, które mogą 
istnieć Eącznie lub samodzielnie,

11) adaptacji - nalery przez to rozumieć utrzyma-
nie istniejącej substancji budowlanej, z morliwo[cią 
jej rozbudowy i uzupeEnienia o nowe obiekty lub 
zmiany sposobu urytkowania i przeznaczenia obiek-
tów budowlanych w sposób naruszający ustaleG 
planu na dziaEce sklasyfikowanej w ewidencji grun-



tów symbolem B, Bi,
12) dziaEce budowlanej – nalery przez to rozumieć 

nieruchomo[ć gruntową lub dziaEkę gruntu, której 
wielko[ć, cechy geometryczne, dostęp do drogi pu-
blicznej i wyposarenie w urządzenia infrastruktury 
technicznej speEniają wymogi realizacji obiektów bu-
dowlanych wynikające ze szczególnych przepisów i 
aktów prawa miejscowego,

13) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalery 
przez to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odle-
gEo[ć elewacji budynku i budowli od krawędzi jezdni 
drogi obsEugującej teren na którym planowane jest 
ich usytuowanie lub od okre[lonej w ustaleniach 
szczegóEowych planu, linii rozgraniczającej tereny o 
rórnym przeznaczeniu,

14) obowiązującej linii zabudowy – nalery przez 
to rozumieć odlegEo[ć w której powinien być usytu-
owany budynek, mierzoną od krawędzi jezdni drogi 
lub linii rozgraniczającej teren planistyczny do ele-
wacji budynku,

15) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozu-
mieć wysoko[ć mierzoną od [redniego poziomu te-
renu przed gEównym wej[ciem do budynku, o ile nie 
jest u[ci[lona inaczej w ustaleniach planu,

16) drodze publicznej nalery przez to rozumieć 
drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach pu-
blicznych do jednej z kategorii dróg (krajowej, wo-
jewódzkiej, powiatowej lub gminnej), wydzieloną 
liniami rozgraniczającymi,

17) drodze niepublicznej – nalery przez to rozmieć 
drogę wewnętrzną – ogólnodostępną (ozn. symb. 
KDW) nie zaliczaną do radnej kategorii dróg publicz-
nych, w szczególno[ci drogę w terenach mieszka-
niowych, dojazdową do gruntów rolnych i le[nych, 
dojazdową do obiektów urytkowanych przez pod-
mioty prowadzące dziaEalno[ć gospodarczą, a takre 
ogólnodostępny ciąg pieszo-jezdny oznaczony sym-
bolem KDX,

18) dostępie do drogi publicznej dziaEki dopuszczo-
nej w planie do zabudowy - nalery rozumieć przez 
to zjazd - okre[lony w przepisach ustawy o drogach 
publicznych – stanowiący bezpo[redni dostęp do tej 
drogi, albo dostęp do niej drogą wewnętrzną, usta-
loną w my[l przepisów ustawy o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym, lub ustanowienie 
sEurebno[ci drogowej, z zastrzereniem, re droga ta 
speEniać będzie wymagania przepisów szczególnych 
dotyczące parametrów,

19) inwestycje celu publicznego – nalery przez to 
rozumieć dziaEania o znaczeniu lokalnym (gminnym) 
lub ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i 
krajowym), stanowiące realizację celów wymienio-
nych w przepisach ustawy o gospodarce nierucho-
mo[ciami i przepisach szczególnych (odrębnych), 
których realizacja sEury ogóEowi i jest przeznaczona 
dla zaspokojenia potrzeb powszechnych, niezaler-
nie od tego który podmiot ten cel realizuje,

20) usEugach – nalery przez to rozumieć obiekty 
budowlane lub pomieszczenia w budynkach o prze-
znaczeniu na dziaEalno[ci których celem jest zaspa-

kajanie staEych potrzeb ludno[ci,
21) usEugach komercyjnych - nalery przez to ro-

zumieć tereny wyznaczone na usEugi handlu, ga-
stronomii, turystyki, rórne profile usEug bytowych 
i rzemiosEa nieuciąrliwego, usEugi finansowe, usEugi 
projektowe, geodezyjne, doradcze i inne formy dzia-
Ealno[ci gospodarczej, z wyEączeniem dziaEalno[ci 
produkcyjnej i związanej z eksploatacją surowców 
mineralnych,

22) usEugach bytowych - nalery przez to rozumieć 
nieuciąrliwe rodzaje usEug komercyjnych, sEurące 
zaspakajaniu potrzeb mieszkaGców np. usEugi fry-
zjerskie, fotograficzne krawieckie, szewskie i inne 
usEugi dla ludno[ci oraz sEurące potrzebom gospo-
darstw domowych zaliczane do dziaEalno[ci usEug 
rzemiosEa, (np. usEugi naprawy sprzętu i wyposare-
nia domowego i inne formy usEug, w sposób oczy-
wisty związane z obsEugą mieszkaGców),

23) usEugach wbudowanych nalery przez to ro-
zumieć przeznaczenie czę[ci budynku mieszkalnego 
lub innego obiektu w zabudowie mieszkaniowej jed-
norodzinnej i zagrodowej na pomieszczenia urytko-
wane na dziaEalno[ć usEugową nieuciąrliwą w zna-
czeniu planu,

24) usEugach komercyjnych uciąrliwych – nalery 
przez to rozumieć usEugi okre[lone w pkt 21, zali-
czane, zgodnie z przepisami szczególnymi do poten-
cjalnie oddziaEujących na [rodowisko lub inne usEu-
gi, emitujące haEas, spaliny, drgania – uciąrliwe dla 
[rodowiska, których lokalizacja jest warunkowana 
zachowaniem przepisów szczególnych;

25) usEugach turystycznych – nalery przez to ro-
zumieć tereny wyznaczone na lokalizację obiektów 
obsEugi turystyki i rekreacji – moteli, zajazdów, pen-
sjonatów, hoteli i zabudowy campingowej;

26) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 
nalery przez to rozumieć budynek mieszkalny jedno-
rodzinny lub ich zespóE, wraz z przeznaczonymi dla 
potrzeb ich mieszkaGców budynkami gararowymi i 
gospodarczymi,

27) zabudowie zagrodowej (siedlisku rolnym) – 
nalery przez to rozumieć wchodzące w skEad go-
spodarstw rolnych budynki mieszkalne, budynki 
gospodarcze (magazynowo-skEadowe, gararowe) i 
inwentarskie sEurące produkcji rolniczej (wielokie-
runkowej, hodowlanej lub ogrodniczej) dla potrzeb 
przechowywania [rodków produkcji, magazynowa-
niu produktów rolniczych oraz urządzenia technicz-
ne i wyposarenie, niezbędne dla obsEugi gospodar-
stwa,

28) zabudowie usEugowej – nalery przez to ro-
zumieć zabudowę na potrzeby usEug komercyjnych, 
publicznych, lub rzemiosEa, związanych z obsEugą 
zespoEu zabudowy oraz usEug uzupeEniających inne 
funkcje, pod warunkiem nie powodowania nega-
tywnego oddziaEywania - zakEóceG [rodowiska oraz 
konfliktów sąsiedztwa,

29) nieuciąrliwym zagospodarowaniu - nalery 
przez to rozumieć dziaEalno[ć produkcyjną i usEugo-
wą oraz przedsięwzięcia produkcyjne i usEugowe, 
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ustalone z zachowaniem procedur okre[lonych w 
przepisach szczególnych (odrębnych), których od-
dziaEywanie nie przekroczy granic terenu do którego 
inwestor ma tytuE prawny (tj. których eksploatacja 
nie powinna spowodować przekroczenia standar-
dów jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach 
szczególnych (odrębnych) dla terenów o przezna-
czeniu ustalonym w planie, a takre zaliczane w 
przepisach z zakresu ochrony [rodowiska do mogą-
cych znacząco oddziaEywać na [rodowisko, dopusz-
czonych przez wEa[ciwe organy w oparciu o raport 
oddziaEywania przedsięwzięcia na [rodowisko lub 
gdy zdecydowaEy o odstąpieniu od opracowania ra-
portu),

30) potencjalnej uciąrliwo[ci – nalery przez to 
rozumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające 
rucie ludzi albo dokuczliwe dla otaczającego [rodo-
wiska, a zwEaszcza: haEas, wibracje, zanieczyszcze-
nie powietrza, zanieczyszczenie powierzchni ziemi 
oraz wód,

31) zieleni izolacyjnej – nalery przez to rozumieć 
ro[linno[ć (drzewa, krzewy, i inne) uksztaEtowaną 
w sposób umorliwiający ograniczenie rozprzestrze-
niania się haEasu i zanieczyszczeG,

32) wskapniku powierzchni biologicznie czynnej 
– nalery przez to rozumieć procentowy udziaE w 
caEkowitej powierzchni terenu - powierzchni gruntu 
rodzimego, niezabudowanego i nieutwardzonego, 
przeznaczonego na zieleG oraz wodę, a takre 50% 
sumy powierzchni trawiastej tarasów i stropoda-
chów o powierzchni nie mniejszej nir 10 m2, urzą-
dzonych jako trawniki i kwietniki o podEoru zapew-
niającym im naturalną wegetację,

33) wskapniku powierzchni zabudowy – nalery 
przez to rozumieć udziaE procentowy w caEkowi-
tej powierzchni terenu planistycznego - sumy po-
wierzchni zabudowy (w znaczeniu przepisu szcze-
góEowego) budynków, które istnieją i mogą być 
lokalizowane w granicach wydzielonego terenu. Do 
powierzchni zabudowy nie wlicza się powierzchni 
obiektów budowlanych ani ich czę[ci nie wystają-
cych ponad powierzchnię terenu i elementów po-
mocniczych jak schody, rampy, daszki, występy 
dachowe, powierzchni obiektów pomocniczych 
(szklarnie, szopy, altany), a takre obiektów maEej 
architektury i funkcjonujących sezonowo,

34) zasadzie dobrego sąsiedztwa - rozumie się 
przez to odpowiednie do rodzaju przeznaczenia te-
renu rozmieszczenie obiektów i urządzeG nie ogra-
niczające (w przypadku funkcji dopuszczonych) 
morliwo[ci zagospodarowania dziaEek sąsiednich, 
zgodnie z funkcją podstawową oraz respektujące 
interes prawny wEa[cicieli terenów, okre[lony usta-
leniami planu.

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-
nie z przepisami szczególnymi.

§4. 1. Czę[ć tekstowa planu zawiera:
1) ustalenia szczegóEowe okre[lające przeznacze-

nie terenu oraz zasady i warunki zabudowy oraz 

zagospodarowania terenów, oznaczonych symbola-
mi na rysunkach zmiany planu, w skali 1: 1 000 i 
1:5000,

2) ustalenia ogólne, okre[lające wymagania doty-
czące zagospodarowania oraz ksztaEtowania zabu-
dowy dla terenów objętych opracowaniem, wynika-
jące z przepisów szczególnych,

3) przepisy ogólne i przepisy koGcowe, okre[lają-
ce zasady realizacji zmiany planu;

2. Czę[ć graficzna planu zawiera:
1) oznaczenia [ci[le obowiązujące, które obejmu-

ją:
a) granice terenu planistycznego objętego planem,
b) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu lub rórnych zasadach zagospodarowania, 
oznaczone linią ciągEą oraz symbolami numerowymi 
oraz literowymi,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy;
2) oznaczenia orientacyjne, których u[ci[lenie jest 

dopuszczone w decyzjach administracyjnych, pro-
jektach budowlanych, obejmujące:

a) linie przerywane, rozgraniczające tereny o rór-
nym przeznaczeniu,

b) linie projektowanego wewnętrznego podziaEu 
terenów na dziaEki,

c) przebieg urządzeG sieciowych i lokalizacja urzą-
dzeG infrastruktury technicznej,

§5. W zagospodarowaniu terenów zabudowy 
oprócz ustaleG zmiany planu, obowiązują przepisy 
szczególne, zawierające dodatkowe ograniczenia, 
procedury lub zasady dysponowania terenami na 
cele okre[lone w planie. 

§6. Warunki ustalone w celu ochrony [rodowiska 
przyrodniczego, zabytków i dziedzictwa kulturowe-
go oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzenne-
go, mają pierwszeGstwo przed pozostaEymi warun-
kami zabudowy i zagospodarowania. 

§7. 1. Dopuszcza się inwestowanie jedynie zgod-
ne z przeznaczeniem podstawowym; w poszczegól-
nych terenach morliwa jest lokalizacja obiektów z 
zakresu przeznaczenia dopuszczalnego i uzupeEnia-
jącego, w sposób nie kolidujący z podstawowym 
przeznaczeniem tych terenów, przy dochowaniu 
warunków ustalonych w niniejszej uchwale

2. Tereny, dla których w zmianie planu przewidzia-
no przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą 
być do czasu zagospodarowania zgodne z niniejszą 
uchwaEą urytkowane w sposób dotychczasowy. Na 
terenach tych dopuszcza się dziaEania budowlane 
w zakresie remontów istniejących obiektów w celu 
poprawy ich stanu technicznego i urytkowego.

RozdziaE II
PRZEPISY SZCZEGÓDOWE

§8. Ustala dotyczące przeznaczenia i zasad zago-
spodarowania terenów oznaczonych symbolami na 
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rysunkach wymienionych w §1, w ukEadzie miejsco-
wo[ci. Obowiązują następujące warunki zabudowy i 
zagospodarowania: 

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 1, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowe,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

b) obiekty gospodarczo-gararowe,
c) skupiska i enklawy zadrzewieG,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej 

od strony projektowanej drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem KDX w budynku wolnostojącym 
lub wbudowanej w budynek mieszkalny lub gospo-
darczy, obowiązuje na granicy dziaEki zachowanie 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w sytuowaniu zabudowy obowiązuje maksy-
malna ochrona istniejącego drzewostanu, przy sy-
tuowaniu obiektów budowlanych nalery zachować 
wymagania p/porarowe okre[lone w przepisach 
szczególnych,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 10,0 m od granicy istniejącej drogi 
lokalnej (dziaEka nr ewid.317) oznaczonej symbolem 
KDX,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z mieszkalno-usEugową - 40% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-

ziemna, do 8,0 m; 
- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-

dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z projektowanej drogi wewnętrznej (ciągu pie-

szo-jezdnego) oznaczonej symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 1, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych,

b) obiekty gospodarczo-gararowe,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej 

od strony projektowanej drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem KDX w budynku wolnostojącym 
lub wbudowanej w budynek mieszkalny lub gospo-
darczy, obowiązuje na granicy dziaEki zachowanie 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w sytuowaniu zabudowy zachować strefę bez-
pieczną o szeroko[ci min.5,5 m od osi napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

p
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sunkiem planu - 10,0 m od granicy istniejącej drogi 
lokalnej (dziaEka nr ewid.317),

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z projektowanej drogi wewnętrznej (ciągu pie-

szo-jezdnego) oznaczonej symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 1, przeznacza się na drogę wewnętrz-

ną (ciąg pieszo-jezdny),
2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) infrastruktura techniczna (sieci i urządzenia in-

frastruktury technicznej)
b) ciągi piesze, miejsca postojowe,
c) zieleG przydrorna,
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wydzielenie pasa terenu z przeznaczeniem na 

drogę wewnętrzną, obejmujące adaptację istniejącej 
drogi lokalnej – dziaEka nr ewid.317, z ew. wEącze-
niem przylegEych do istniejącej drogi czę[ci dziaEek, 
zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEącz-
niku graficznym;

b) planowane parametry drogi - szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających – min. 5,0 m,

3 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 2, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie dopuszczalne: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych,

3) dopuszczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym, dopuszczalnym i za-
miennym,

b) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej dopuszcza się podziaE na dwie 
dziaEki budowlane,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej od 
strony drogi powiatowej w budynku wolnostojącym 
lub wbudowanej w budynek mieszkalny lub gospo-
darczy, obowiązuje na granicy dziaEki zachowanie 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową- 30% jej po-

wierzchni, 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 92 – 8371 – Poz. 1689 

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych w siedlisku rolniczym 
- do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć bu-
dynków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb 
rolniczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabudo-
wie jednorodzinnej - jedna kondygnacja nadziemna, 
do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku usEugowego, budynków gospodarczych 
w siedlisku rolniczym - dach dwu lub wielospadowy 
o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabudo-
wie jednorodzinnej– dach dwu lub wielospadowy o 
nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o;

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-L 

indywidualnym zjazdem,
b) projektowanie i urządzenie zjazdu z drogi pu-

blicznej na warunkach uzgodnionych w zarząd-
cą drogi, z uwzględnieniem wymagaG przepisów 
szczególnych,

c) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 3, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) morliwo[ć podziaEu terenu na dziaEki budow-

lane o min. powierzchni 1000 m2, z zapewnieniem 
dostępu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej od 
strony drogi powiatowej w budynku wolnostojącym 
lub wbudowanej w budynek mieszkalny lub gospo-
darczy, obowiązuje na granicy dziaEki zachowanie 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) w sytuowaniu zabudowy zachować strefę bez-
pieczną o szeroko[ci min.5,5 m od osi napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
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tów poszczególnych sieci,
7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.
5 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwie rolnym
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 3, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodow-
lanym, ogrodniczym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych,

b) agroturystyka,
c) staw rybny,
d) zieleG osEonowa,
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) adaptacja istniejącego siedliska rolniczego, 

z morliwo[cią wymiany, rozbudowy istniejących 
obiektów oraz uzupeEnienia o nowe budynki i urzą-
dzenia zaplecza gospodarstwa rolnego; rozbudowa 
istniejącego budynku mieszkalnego wyEącznie w 
kierunku póEnocnym,

b) morliwo[ć przeksztaEcenia gospodarstwa rolne-
go na gospodarstwo agroturystyczne oraz lokaliza-
cji w istniejącym siedlisku funkcji usEugowej w bu-
dynku wolnostojącym lub wbudowanej w budynek 
mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na granicy 
dziaEki zachowanie standardów jako[ci [rodowiska 
będących skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEu-
gowej,

c) dopuszcza się realizację towarzyszących funkcji 
agroturystycznej zieleni, urządzeG sportu i rekreacji 
z obiektami maEej architektury, na czę[ci dziaEki rol-
nej przylegEej do siedliska,

d) morliwo[ć realizacji stawu rybnego na tere-
nie obnirenia terenowego (istniejącej sadzawki), z 
uwzględnieniem ochrony interesu osób trzecich,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) w realizacji zabudowy zachować strefę bez-
pieczną o szeroko[ci min.5,5 m od osi napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy: dla lokalizacji 
nowej zabudowy i rozbudowy budynków obowiązu-
je zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy- 15 
m od krawędzi jezdni istniejącej drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP- L,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
50% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 30% jej powierzchni,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynków gospodarczych, budynku usEugowego 
- dach dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci 
dachowych 15o- 45o,

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-L, 

z wykorzystaniem istniejącego zjazdu na dziaEkę
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu

6 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 4, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym lub za-
miennym,

b) opuszcza się lokalizację funkcji usEugowej, w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
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prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,
c) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkanio-

wej jednorodzinnej dopuszcza się podziaE na dwie 
dziaEki budowlane z zapewnieniem dojazdu do dziaE-
ki poEoronej w gEębi terenu, o szeroko[ci min. 5,0m,

d) w realizacji zabudowy zachować strefę bez-
pieczną o szeroko[ci min. 5,5 m od osi napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni istnieją-
cej drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP- L,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50%,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową – 30%
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w siedlisku rolnym - dach dwu lub wielospa-
dowe o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o;

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 

zarządcą drogi,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki wodnej i [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 4a, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

b) skupiska i enklawy zadrzewieG,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć podziaEu terenu na dziaEki budow-

lane o min. powierzchni 1000 m2, z zapewnieniem 
dostępu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej od 
strony drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z 
w budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) w sytuowaniu zabudowy obowiązuje maksy-
malna ochrona istniejącego drzewostanu, przy sy-
tuowaniu obiektów budowlanych nalery zachować 
wymagania p/porarowe okre[lone w przepisach 
szczególnych,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L, 6 m od istnie-
jącej drogi lokalnej,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 20% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 30% 

jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 60% jej powierzchni;
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- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 50% 
jej powierzchni,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabudo-
wie jednorodzinnej - jedna kondygnacja nadziemna, 
do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabudo-
wie jednorodzinnej– dach dwu lub wielospadowy o 
nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o;

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządca drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

8 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 4a, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające;
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

b) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rol-
nym, ogrodniczym,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) adaptacja istniejącej zabudowy na dziaEkach, 
z morliwo[cią ich rozbudowy i uzupeEniania o lo-
kalizację nowych budynków zgodnie z warunkami 
niniejszego planu,

c) w przypadku lokalizacji zabudowy jednorodzin-

nej dopuszcza się podziaE dziaEek nr ewid. 642/6 i 
642/4 na dwie dziaEki budowlane z zachowaniem 
min. powierzchni 1000 m2 i bezpo[redniego dostę-
pu do drogi,

d) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

e) sytuowaniu zabudowy zachować strefę bez-
pieczną o szeroko[ci min. 5,5 m od osi napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L, 6 m od istnie-
jących dróg lokalnych,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o;

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-L, 

realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z za-
rządca drogi lub z istniejącej drogi lokalnej,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
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wiązanie gospodarki [ciekowej,
b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-

tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu

9 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 1, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające;
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu handlu 

lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

b) enklawy le[ne, skupiska zadrzewieG
3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 

w gospodarstwie rolnym;
4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym lub za-
miennym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej dopuszcza się podziaE na dwie 
dziaEki budowlane,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 10,0 m od linii rozgraniczającej dro-
gi dojazdowej oznaczonej symbolem KDX,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja, do 

8,0 m
- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-

dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi dojazdowej oznaczonej symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 5, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
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b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 30,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 10 m od 
krawędzi rowu melioracyjnego

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o;

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 U– tereny zabudowy usEugowej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 5, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) nieuciąrliwe rzemiosEo
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym, na warunkach 
okre[lonych w niniejszym planie oraz z zachowa-
niem przepisów szczególnych,

b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-
niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej z zakresu usEug handlu, 
gastronomi oraz nieuciąrliwej przedsiębiorczo[ci 
obejmującej zakEady rzemiosEa w tym serwisowe 
napraw i konserwacji , handel hurtowy oraz inne 
rodzaje usEug o zblironych wymaganiach lokalizacyj-
nych, nie uciąrliwych dla sąsiedztwa funkcji miesz-
kalnych,

d) dopuszcza się lokalizację funkcji mieszkalnej w 
budynku usEugowym dla wEa[ciciela dziaEki,

e) lokalizacja zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej jako towarzyszącej funkcjom usEugowym w 
gEębi terenu poza uciąrliwo[cią odkomunikacyjną i 
strefą usEugowo-rzemie[lniczą,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

g) wymagane jest utwardzenie oraz odwodnienie 
placów i podjazdów zabezpieczające przed przeni-
kaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla 
[rodowiska,

h) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowej, w tym od strony zabu-
dowy mieszkaniowej

i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-Z i 10,0 brzegu 
rowu melioracyjnego,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową usEugową, mieszkaniową-

usEugową - 30% powierzchni dziaEki,
- dziaEki z zabudową usEugową i rzemiosEem - 40% 

jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową usEugową lub usEugowo-

mieszkalną – 40% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową usEugową i rzemiosEem - 35% 
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jej powierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynków usEugowych, rzemie[lniczych – jedna 
kondygnacja nadziemna, do 7,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
szącego funkcji terenu - jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynków usEugowych, rzemie[lniczych - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 po-
wierzchni urytkowej usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3 RM, U– tereny zabudowy zagrodowej i zabudo-
wy usEugowej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 5, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym oraz na 
zabudowę usEug komercyjnych,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) morliwo[ć lokalizacji funkcji usEugowych i nie-
uciąrliwej drobnej przedsiębiorczo[ci z zakresu han-
dlu, zaopatrzenia, napraw i konserwacji nie powo-
dujących niekorzystnego oddziaEywania dla funkcji 
mieszkalnych,

c) adaptacja istniejącej zabudowy, z morliwo[cią 
rozbudowy i uzupeEniania nowymi budynkami miesz-
kalnym i gospodarczo-gararowymi, z zachowaniem 
warunków okre[lonych w ustaleniach zmiany planu; 
z uwagi na usytuowanie budynku mieszkalnego w 
strefie oddziaEywania uciąrliwo[ci drogi powiato-

wej, rozbudowa budynku jest morliwa przy zastoso-
waniu [rodków ograniczających wpEyw uciąrliwo[ci 
drogi, zgodnie z przepisami szczególnymi,

d) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowych 
w budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

e) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem za-
sady dobrego sąsiedztwa i minimalizowania kolizji 
funkcjonalno-przestrzennych,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

g) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony istnieją-
cej zabudowy i terenów rolnych,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP-Z,

3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy, 
dziaEek - 50 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej, dziaEek – 30% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

5) obsEuga komunikacyjna:
- z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,
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7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 5a, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 10,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o;

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 

realizacja zjazdu na warunkach zarządcy drogi,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 

usEug,
6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej :
a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 6, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

b) skupiska i enklawy zadrzewieG,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

rozbudowy, z zachowaniem warunków zawartych 
w ustaleniach zmiany planu,

b) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane przy zapewnieniu dojazdu bezpo[rednio z drogi 
powiatowej lub dojazdem o szeroko[ci min. 5,0 m 
i minimalnej powierzchni 1000 m2 pod zabudowę 
jednorodzinną i min. 1500 m2 pod zabudowę miesz-
kalno-usEugową lub usEugową,

e) w sytuowaniu zabudowy obowiązuje maksy-
malna ochrona istniejącego drzewostanu, przy sy-
tuowaniu obiektów budowlanych nalery zachować 
wymagania p/porarowe okre[lone w przepisach 
szczególnych,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

y
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– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o;

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 

z wykorzystaniem indywidualnego zjazdu, w przy-
padku podziaEu na dziaEki budowlane realizacja zjaz-
dów na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 7, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające; nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolniczym;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym lub za-
miennym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej dopuszcza się podziaE na dwie 
dziaEki budowlane,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 10,0 m od drogi wewnętrznej (cią-
gu pieszo-jezdnego) oznaczonej symbolem KDX,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,
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- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) projektowanej drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-

jezdnego) oznaczonej symbolem KDX ,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 7, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

c) agroturystyka;
d) zieleG osEonowa;
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) podziaE na dziaEki budowlane o minimalnej po-
wierzchni: 2000 m2 pod zabudowę zagrodową i 
zabudowę mieszkalno-usEugową oraz 1000 m2 pod 
zabudowę jednorodzinną pod warunkiem zapewnie-
nia dostępu do drogi publicznej,

d) morliwo[ć prowadzenia dziaEalno[ci agrotury-
stycznej,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 15,0 m od linii rozgraniczającej 
drogi dojazdowej (ciągu pieszo-jezdnego) oznaczo-
nego symbolem KDX,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:

- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
– 30% jej powierzchni;

- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 
jej powierzchni,

- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-
wierzchni

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej:

- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
– 50% jej powierzchni;

- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 
jej powierzchni,

- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-
wierzchni

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

e) obsEuga komunikacyjna:
- z drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) 

oznaczonej symbolem KDX,
- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej
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1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 7, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające; nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym lub za-
miennym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej dopuszcza się podziaE na dwie 
dziaEki budowlane o min. powierzchni 1000m2 pod 
warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicz-
nej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu- 15,0 m od drogi wewnętrznej (ciągu 
pieszo-jezdnego) oznaczonej symbolem KDX,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- - budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugo-

wego lub usEugowego– dach dwu lub wielospado-
wy o symetrycznym nachyleniu poEaci dachowych 
30o-45o;

- - budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- - w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) 

oznaczonej symbolem KDX
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 7, przeznacza się na drogę wewnętrz-
ną (ciąg pieszo-jezdny)

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) adaptację istniejącej drogi lokalnej – dziaEka nr 

ewid.1178,
b) planowane parametry drogi - szeroko[ć w li-

niach rozgraniczających – 10,0 m
5 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwie rolnym
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 8, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym, hodow-
lanym, ogrodniczym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) zieleG izolacyjna ;
3) przeznaczenie zamienne: usEugi komercyjne, 

nieuciąrliwe z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

4) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
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standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane, z zapewnieniem dostępu do dróg publicznych, 
przy zachowaniu minimalnej powierzchni 2000 m2 
pod zabudowę mieszkalno-usEugową oraz 1000 m2 
na zabudowę jednorodzinną,

d) w lokalizacji zabudowy uwzględnić strefę bez-
pieczną zgodnie z rysunkiem planu od napowietrznej 
linii elektroenergetycznej [redniego napięcia o sze-
roko[ci min.7,0 m od osi linii,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-Z oraz 15 m od 
krawędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej sym-
bolem KP-L ,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-L i 

drogi powiatowej oznaczonej KP-Z, realizacja zjazdu 
na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7 MN,U – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy usEugowej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 8a przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej i funkcje usEugowe nieuciąrli-
we

2) przeznaczenie uzupeEniające :
a) zabudowa magazynowo-skEadowa,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
a) adaptacja istniejących budynków mieszkalnych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą, morliwo[ć roz-
budowy istniejącej zabudowy i jej uzupeEnienie o 
lokalizację nowych obiektów na zasadach okre[lo-
nych niniejszym planem,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy dla funkcji 
usEugowych i magazynowych zgodnie z rysunkiem 
planu - 12,0 m od krawędzi jezdni istniejącej dro-
gi powiatowej oznaczonej symbolem KP- Z i drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG - D, za[ dla bu-
dynku mieszkalnego w odlegEo[ci 20,0 m od krawę-
dzie jezdni drogi powiatowej i 10,0 m od krawędzi 
jezdni drogi gminnej,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową usEugową lub mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
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- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
– 50% jej powierzchni;

- dziaEki z zabudową usEugową lub mieszkalno-
usEugową - 40% jej powierzchni,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego magazynowego – jedna 
kondygnacja nadziemna, do 8,0 m, uwarunkowa-
nych wymaganiami technologicznymi,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku usEugowego, magazynowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o;

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
magazynowo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z 

z wykorzystaniem istniejących zjazdów na dziaEki, 
ew. rozbudowa lub przebudowa zjazdów na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą drogi lub z drogi 
gminnej ozn. symbolem KG -D projektowanym zjaz-
dem

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 50 m2 powierzchni urytkowej 
usEug i 100 m2 powierzchni magazynowej,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) b) obsEuga w pozostaEych elementach infra-
struktury, zgodnie z warunkami technicznymi dys-
ponentów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

8 P - teren zabudowy produkcyjnej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączni-

ku graficznym nr 8a przeznacza się na lokalizację 
obiektów produkcyjnych i magazynowych

2) przeznaczenie uzupeEniające :
a) usEugi komercyjne,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) adaptacja zabudowy związanej z istniejącej 
dziaEalno[cią produkcyjną, obejmującą ubojnię i 
przetwórstwo mięsne, wraz zapleczem chEodni-
czym, magazynowo-skEadowym, przy zachowaniu 
wymagaG przepisów dotyczących gospodarki wod-
no-[ciekowej, odpadów produkcyjnych oraz innych 
standardów ochrony [rodowiska,

c) dopuszcza się wymianę istniejącej zabudowy i 
jej uzupeEnianie o obiekty zaplecza gospodarczego 
funkcji produkcyjnej oraz urządzenia infrastruktury 
towarzyszącej, z uwzględnieniem zasad okre[lo-
nych w niniejszym planie,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania i zieleni izolacyjnej

e) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 
obiektów związanych z potrzebami produkcyjno- i 
magazynowymi zgodnie z rysunkiem planu - 10,0 
m od krawędzi jezdni istniejącej drogi gminnej ozna-
czonej symbolem KG - D, 10 m od brzegu cieku, w 
przypadku modernizacji i przebudowy istniejących 
obiektów gospodarczych wymagana nieprzekraczal-
na linia zabudowy min. 6,0m od brzegu istniejącego 
cieku,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
– 50% powierzchni dziaEki

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – min 30% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabu-
dowy: jedna kondygnacja nadziemna do 7,0 m, w 
przypadku realizacji obiektów uwarunkowanych 
technologicznie dopuszcza się obiekty wyrsze,

d) geometria dachów:
- dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym 

nachyleniu poEaci dachowych 15o-45o;
- w przypadkach uzasadnionych parametrami 

dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
magazynowo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem KDX 

z wykorzystaniem istniejącego zjazdu na dziaEkę,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjno-
magazynowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków indywidualne rozwiązania speEniające wymaga-
nia przepisów szczególnych

b) b) obsEuga w pozostaEych elementach infra-
struktury, zgodnie z warunkami technicznymi dys-
ponentów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

9RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
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stwie rolnym
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 8b, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

b) agroturystyka;
c) zieleG osEonowa
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) morliwo[ć prowadzenia dziaEalno[ci agrotury-
stycznej, dopuszcza się realizację zieleni, urządzeG 
sportu i rekreacji z obiektami maEej architektury,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania, dla obsEugi funkcji 
usEugowej,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 20,0 m od drogi powiatowej sym-
bolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
50 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 30% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

5) obsEuga komunikacyjna:

a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-
L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

10 ZL, 11ZL – teren przeznaczony na zalesienie
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEącznikach 

graficznych nr 8c i 8d przeznacza się na zalesienie
2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) utrzymanie istniejących enklaw le[nych
b) zakEadanie upraw le[nych w odlegEo[ci nie 

mniejszej nir 3,0 m od granicy sąsiedniej dziaEki, 
dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci do 1,5 m od 
granicy dziaEki przypadku gdy sąsiednia dziaEka jest 
zalesiona,

c) ksztaEtowanie lasu o zrórnicowanym skEadzie 
gatunkowym drzewostanu le[nego, odpowiadają-
cym siedliskom rodzimym, 

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 9, przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
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dzenie miejsc do parkowania,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-

sunkiem planu – 20,0m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z oraz 12,0 
m od krawędzi rowu melioracyjnego,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 40% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową – 30% jej po-

wierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego w siedlisku rolnym - dach dwu lub wielospa-
dowe o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej KP-Z, realizacja 

zjazdu z drogi powiatowej na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 10, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się podziaE na dziaEki budowlane, z 
zapewnieniem bezpo[redniego dojazdu z drogi po-
wiatowej lub droga dojazdową o szeroko[ci min. 
5,0 m i minimalnej powierzchni: 2000 m2 pod zabu-
dowę zagrodową i zabudowę mieszkalno-usEugową 
oraz 1500 m2 na zabudowę jednorodzinną,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z.

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 40% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
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wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym do 9,0

- budynku usEugowego - jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o;

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej KP-Z, – reali-

zacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z zarząd-
cą drogi, do siedliska poEoronego w gEębi terenu na 
dziaEce ozn. nr ewid. 110 morliwo[ć dojazdu z ist-
niejącej drogi dojazdowej do siedliska poEoronego w 
gEębi terenu,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 11, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 
jej rozbudowy, z zachowaniem warunków zawar-
tych w ustaleniach zmiany planu,

b) morliwo[ć lokalizacji nowej zabudowy zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane o minimalnej powierzchni 1000 m2 pod zabu-
dowę jednorodzinną pod warunkiem zapewnienia 
dostępu do drogi publicznej,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o;

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 
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z wykorzystaniem indywidualnego zjazdu, w przy-
padku podziaEu terenu na dziaEki budowlane realiza-
cja zjazdów na warunkach uzgodnionych z zarządcą 
drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4 MN, RM – teren zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwie rolnym oraz zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 11a, przeznacza się na lokalizację za-
budowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z 
przeznaczeniem podstawowym i uzupeEniającym, 
dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budowlane 
z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki bu-
dowlanej pod zabudowę zagrodową 2000 m2, pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 1000 m2, 
pod zabudowę mieszkalno-usEugową 1500 m2 pod 
warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
szczególnymi standardów jako[ci [rodowiska będą-
cych skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej ozn. symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:

- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
– 50% jej powierzchni;

- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 
jej powierzchni,

- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-
wierzchni,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

5) obsEuga komunikacyjna:
a) drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 

realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
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graficznym nr 12, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej dopuszcza się podziaE na dwie 
dziaEki budowlane z zapewnieniem dostępu do drogi 
publicznej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną – 

30% jej powierzchni;
dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 40% jej powierzchni;
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni,
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m,

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą,

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m;

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego– dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o;

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o,

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 13, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji 
usEugowej,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:

) p y g p
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- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
– 30% jej powierzchni; 

- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 
jej powierzchni, 

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej: 

- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
– 40% jej powierzchni; 

- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 35% 
jej powierzchni, 

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowe o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi powiatowej oznaczonej KP-L – projek-

towanym zjazdem indywidualnym, realizacja zjazdu 
na warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 14, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się podziaE na dziaEki budowlane o 
minimalnej powierzchni dziaEki: 2000 m2 pod zabu-
dowę zagrodową i zabudowę mieszkalno-usEugową 
oraz 1500 m2 pod zabudowę jednorodzinną, z za-
pewnieniem dostępu do drogi publicznej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji 
usEugowej,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 20,0m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KW-G oraz 15,0 
m od krawędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej sym-
bolem KG-D,

f) na terenie występowania stanowiska archeolo-
gicznego inwestycje związane z prowadzeniem prac 
ziemnych wymagają uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków; w przypadku prowadze-
nia prac zimnych naruszających strukturę stanowi-
ska archeologicznego, nalery te prace poprzedzić 
badaniami wyprzedzającymi bądp prowadzić Eącznie 
z nadzorem archeologicznym w zalerno[ci od wa-
runków i wytycznych konserwatorskich;

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
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wadzoną produkcją rolniczą 
- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-

dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki wodnej i [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

3 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 15, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

1) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej 
w budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisa-
mi standardów jako[ci [rodowiska będące skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w przypadku lokalizacji zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej dopuszcza się podziaE na dziaEki 
budowlane o powierzchni min. 1000 m2 z zapew-
nieniem dojazdu do dziaEki poEoronej w gEębi terenu,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji 

usEugowej,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-

sunkiem planu – 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi gminnej oznaczonej KG-D – projektowa-

nym zjazdem indywidualnym,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,
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b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

 
1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 16, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

1) przeznaczenie zamienne – zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych, 

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu -20,0 m od drogi powiatowej ozna-
czonej symbolem KP-Z,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 

urytkowym, do 9,0 m; 
- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-

ziemna, do 7,0 m, 
- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-

dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
sząca zabudowie jednorodzinnej - jedna kondygna-
cja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

6) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 

usytuowanie i realizacja zjazdu na dziaEkę na warun-
kach uzgodnionych z zarządcą drogi, 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

2 MN, 3 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 17, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym

3) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, kultury, ochrony zdrowia 
- nie powodujących niekorzystnego oddziaEywania 
dla funkcji mieszkalnych; 

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) morliwo[ć wydzielenia dziaEek budowlanych o 
minimalnej powierzchni:

- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 
mieszkalno-usEugową - 1500 m2, 

) p y g p
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- pod zabudowę zagrodową -2 000 m2, 
c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy obowiązuje na gra-
nicy dziaEki zachowanie standardów jako[ci [rodo-
wiska będących skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci 
usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

e) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony istnieją-
cej zabudowy i terenów rolnych,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu:

- 20,0 m od krawędzi drogi powiatowej oznaczo-
nej symbolem KP-Z, 

- 10,0 m od drogi wewnętrznej gminnej (dziaEka 
nr ewid, 170), 

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
szących zabudowie jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 40o, 

6) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z 

usytuowanie i realizacja zjazdu na dziaEkę na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą drogi oraz z drogi 
wewnętrznej gminnej (dziaEka nr ewid. 170), 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

4 RM,– tereny zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 18, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug - nie powodujących niekorzystnego od-
dziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem za-
sady dobrego sąsiedztwa i minimalizowania kolizji 
funkcjonalno-przestrzennych,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

e) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony istnieją-
cej zabudowy i terenów rolnych,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
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- dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkalno-
usEugową - 40% jej powierzchni, 

- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-
wierzchni, 

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy: 

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m;

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

6) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z 

usytuowanie i realizacja zjazdu na dziaEkę na warun-
kach uzgodnionych z zarządcą drogi, 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

5 MN,U – tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy usEugowej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 19, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej i zabudowy usEugowej z za-
kresu usEug komercyjnych nieuciąrliwych,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym, ze względu na parame-
try dziaEki dopuszcza się lokalizację budynków przy 
granicy z dziaEką sąsiednią lub 1,5 m od niej,

b) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

c) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony istnieją-
cej zabudowy i terenów rolnych,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu:
- 15,0 m od krawędzi drogi gminnej oznaczonej 

symbolem KG-D, 
- 10,0 m od projektowanej drogi dojazdowej (ciąg 

pieszo-jezdny) oznaczony symbolem KDX, 
5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

30% powierzchni dziaEki:
b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej 50% powierzchni dziaEki:
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

6) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D i z 

projektowanej drogi dojazdowej (ciągu pieszo-jezd-
nego) oznaczonej symbolem KDX, 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

6 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 20, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym, hodowlanym i ogrodni-
czym,

3) przeznaczenie uzupeEniające:
a) towarzysząca infrastruktura techniczna,
b) zieleG izolacyjna,
4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
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niającym, ze względu na parametry dziaEki dopusz-
cza się lokalizację budynków gospodarczych przy 
granicy z dziaEką sąsiednią ozn. nr ew. 162 lub 1,5 
m od niej

b) na pozostaEym terenie morliwo[ć lokalizacji 
budynków na zasadach ogólnych, z zachowaniem 
warunków i wymagaG okre[lonych w przepisach 
szczególnych,

c) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenów 
polnych,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi drogi gminnej 
oznaczonej symbolem KG-D,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy, 
terenu, przy

- zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 30% 
powierzchni dziaEki; 

- zabudowie zagrodowej – 50% powierzchni dziaE-
ki; 

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej, terenu, przy: 

- zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – 50% 
powierzchni dziaEki; 

- zabudowie zagrodowej – 30% powierzchni dziaE-
ki; 

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy: 

- budynku mieszkalnego– dwie kondygnacje nad-
ziemne , druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
szących zabudowie jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego– dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30o-45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

6) obsEuga komunikacyjna - z drogi gminnej ozna-
czonej symbolem KG-D, 

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7 RM, 8 RM – tereny zabudowy zagrodowej w 

gospodarstwie rolnym
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 21 przeznacza się na lokalizację zabu-
dowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniająca:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, rzemiosEa i obsEugi rolnictwa (typu skup i zaopa-
trzenie rolnictwa ),

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym, na warunkach 
okre[lonych w niniejszym planie oraz z zachowa-
niem przepisów szczególnych,

b) morliwo[ć lokalizacji w siedlisku funkcji usEu-
gowej w budynku wolnostojącym lub wbudowanej 
w budynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje 
na granicy dziaEki zachowanie standardów jako[ci 
[rodowiska będących skutkiem prowadzonej dzia-
Ealno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się wydzielenie jednej dziaEki pod za-
budowę mieszkaniową jednorodzinną o minimalnej 
powierzchni 1500 m2,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 10 m od drogi dojazdowej (ciągu 
pieszo-jezdnego) oznaczonej symbolem KDX

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- na dziaEce z zabudową zagrodową - 50% po-

wierzchni dziaEki,
- na dziaEce z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% powierzchni dziaEki, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej 
- na dziaEce z zabudową zagrodową - 30% po-

wierzchni dziaEki, 
- na dziaEce z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% powierzchni dziaEki, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
szących zabudowie jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna – do 6,0 m, 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o, 
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- budynku gospodarczego, gararowego w zabudo-
wie jednorodzinnej- dach dwu lub wielospadowy o 
nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
magazynowo –skEadowych, gospodarczo-gararo-
wych dopuszcza się dach pEaski lub jednospadowy 
z zachowaniem warunków i wymagaG przepisów 
szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi wewnętrznej dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 50 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

9 MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 22, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych - nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

b) skupiska i enklawy zadrzewieG,
4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym na dziaEkach w granicach wEasno[ci,

- morliwo[ć podziaEu dziaEki nr ewid. 1280 na 
dziaEki o minimalnej powierzchni dziaEki budowlanej 
pod zabudowę zagrodową - 2000 m2 i pod zabudo-
wę jednorodzinną - 1500 m2, pod warunkiem za-
pewnienia dostępu do drogi publicznej, 

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisa-
mi standardów jako[ci [rodowiska będące skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) obowiązuje ochrona i wyEączenie zabudowy te-
renu ze skupiskami i enklawami zadrzewieG, z za-
chowaniem warunków okre[lonych w przepisach 
szczególnych,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-

dzenie miejsc parkingowych,
e) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenów 

polnych,
f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu- 20,0 m od krawędzi drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP-Z, 8,0 m od granicy 
i istniejącą drogą (ciągiem pieszo-jezdnym oznaczo-
nym symbolem KDX,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy: 
- dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEek z zabudową mieszkalno- usEugową– 

40% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEek z zabudową zagrodową – 50% po-

wierzchni dziaEki; 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEek z zabudową mieszkalno-usEugową– 

40% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEek z zabudową zagrodową – 30% po-

wierzchni dziaEki; 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
szących zabudowie jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

6) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 

realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą drogi oraz poprzez ciąg pieszo-jezdnym ozna-
czony symbolem KDX, 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
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wiązanie gospodarki [ciekowej, 
- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 22, przeznacza się na drogę we-
wnętrzną (ciąg pieszo-jezdny)

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wydzielenie pasa terenu z przeznaczeniem na 

drogę wewnętrzną, obejmujące adaptację istniejącej 
drogi lokalnej – dziaEka nr ewid.1305, z ew. wEącze-
niem przylegEych do istniejącej drogi czę[ci dziaEek, 
zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEącz-
niku graficznym;

b) planowane parametry drogi - szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających – min. 5,0 m, 

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 23, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie standardów jako[ci [ro-
dowiska będących skutkiem prowadzonej dziaEalno-
[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

d) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenów 
polnych,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu -30,0 m od drogi wojewódzkiej ozna-
czonej symbolem KW-G,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
30% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki;

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

5) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KW-

G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej: 

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 24, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

e) w sytuowaniu zabudowy nalery zachować odle-
gEo[ci bezpieczne od gazociągu wysokiego ci[nienia 
DN 200 o szeroko[ci min. 15 m od osi gazociągu,

f) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenów 
polnych,



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 92 – 8397 – Poz. 1689 

g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - od drogi wojewódzkiej oznaczonej 
symbolem KW-G – w odlegEo[ci 17,0 m od krawę-
dzi jezdni drogi,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
30% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki;

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KW-

G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej: 

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

7) 
3 MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 25, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych - nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych; 

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 

a) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 

prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,
b) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-

dzenie miejsc parkingowych,
c) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenów 

polnych,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi drogi powiato-
wej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
30% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej– 50% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego mieszkalno-usEugowego– 
dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego jedna kondygnacja nad-
ziemna do 7,0 m,, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego mieszkalno – usEugowe-

go lub usEugowego – dach dwu lub wielospado-
wy o symetrycznym nachyleniu poEaci dachowych 
30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna- z drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-Z, realizacja zjazdu na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

4 MN, 5 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

1) tereny objęte zmianą, okre[lone na zaEączniku 
graficznym nr 26, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej, 

2) przeznaczenie uzupeEniające: 
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych; 

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu: 
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a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację na dziaEce nr ewid. 
872 funkcji usEugowej w budynku wolnostojącym 
lub wbudowanej w budynek mieszkalny lub gospo-
darczy, na dziaEce nr ewid. 236/1 dopuszcza się 
funkcję usEugową wyEącznie jako wbudowanej, obo-
wiązuje na granicy dziaEki zachowanie wymaganych 
przepisami standardów jako[ci [rodowiska będą-
cych skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

d) w sytuowaniu zabudowy nalery zachować od-
legEo[ci bezpieczne od gazociągu wysokiego ci[nie-
nia DN 200 o szeroko[ci min. 15 m od osi gazocią-
gu,

e) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony terenów 
polnych,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu:

- od drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D – 
w odlegEo[ci 15,0 m od krawędzi jezdni drogi, 

- od cieku wodnego (rowu), w odlegEo[ci 5,0 m, 
4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 

30% powierzchni dziaEki;
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki;
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D, 
- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu. 
6RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwie rolnym
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 26, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniająca:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, rzemiosEa i obsEugi rolnictwa (typu skup i zaopa-
trzenie rolnictwa ),

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym, na warunkach 
okre[lonych w niniejszym planie oraz z zachowa-
niem przepisów szczególnych,

b) morliwo[ć lokalizacji funkcji usEugowej w bu-
dynku wolnostojącym lub wbudowanej w budynek 
mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na granicy 
dziaEki zachowanie wymaganych przepisami stan-
dardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem pro-
wadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) morliwo[ć wydzielenia dziaEki budowlanej o mi-
nimalnej powierzchni 1500 m2 na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy: 
- dla dziaEek z zabudową zagrodową - 50% po-

wierzchni dziaEki, 
- dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% powierzchni dziaEki, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej 
- dla dziaEek z zabudową zagrodową - 30% po-

wierzchni dziaEki, 
- dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% powierzchni dziaEki, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna – do 7,0m, 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
szących zabudowie jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna – do 6,0 m, 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 
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lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
magazynowo –skEadowych, gospodarczo-gararo-
wych dopuszcza się dach pEaski lub jednospadowy 
z zachowaniem warunków i wymagaG przepisów 
szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 50 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

7 U, MN – tereny zabudowy usEugowej i zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 27, przeznacza się na lokalizację za-
budowy usEugowej z zakresu usEug komercyjnych 
nieuciąrliwych i zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe zakEady rzemiosEa
b) zieleG izolacyjna,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć wydzielenia dziaEek budowlanych 

przy zachowaniu minimalnej powierzchni dziaEek:
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i 

mieszkalno-usEugową - 1500 m2, 
- pod zabudowę usEugową i rzemiosEo -2 000 m2, 
c) dopuszcza się lokalizację rzemiosEa i dziaEalno-

[ci usEugowej o profilu usEug handlowych, gastro-
nomicznym i innych rodzajów usEug o zblironych 
wymaganiach w budynku wolnostojącym lub wbu-
dowanej w budynek mieszkalny lub gospodarczy, 
obowiązuje na granicy dziaEki zachowanie wyma-
ganych przepisami standardów jako[ci [rodowiska 
będących skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEu-
gowej,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

f) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od 
strony projektowanej zabudowy mieszkaniowej i te-
renów rolnych,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi drogi woje-
wódzkiej oznaczonej symbolem KW - G,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 20% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEek z zabudową usEugowo - mieszkalną– 

30% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEek z zabudową usEugową – 40% po-

wierzchni dziaEki, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 60% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEek z zabudową mieszkalno-usEugową– 

50% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEek z zabudową usEugową – 40%, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0m; 

- budynku usEugowego (rzemie[lniczego) – jedna 
kondygnacja nadziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowe-

go– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym 
nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego (rzemie[lniczego) - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna:
- z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KW-

G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi, 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

8 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 28, przeznacza się na lokalizację za-
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budowy mieszkaniowej,
2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym, ze względu na para-
metry dziaEki dopuszcza się lokalizację budynku 
mieszkalnego i gospodarczo-gararowego w odlegEo-
[ci 1,5 m lub bezpo[rednio przy granicy dziaEki nr 
ewid. 1157, z zachowaniem warunków i wymagaG 
przepisów szczególnych, w tym ochrony interesów 
osób trzecich,

b) nasadzenie zieleni osEonowej od strony drogi 
wojewódzkiej i terenów polnych,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu -30,0 m od krawędzi jezdni drogi wo-
jewódzkiej oznaczonej symbolem KW-G,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
30% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki;

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego– dwie kondygnacje nad-
ziemne , druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
sząca zabudowie jednorodzinnej - jedna kondygna-
cja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego– dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna - z drogi wojewódzkiej 
oznaczonej symbolem KW-G, realizacja zjazdu na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

9 U– tereny zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 28, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
b) nieuciąrliwe rzemiosEo,
c) zieleG izolacyjna,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym, na warunkach 
okre[lonych w niniejszym planie oraz z zachowa-
niem przepisów szczególnych,

b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-
niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) dopuszcza się funkcję mieszkalną w budynku 
usEugowym dla wEa[ciciela dziaEki,

d) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej z zakresu usEug handlu, ga-
stronomii oraz nieuciąrliwej przedsiębiorczo[ci obej-
mującej rzemiosEo, w tym serwisowe napraw i kon-
serwacji , handel hurtowy oraz inne rodzaje usEug o 
zblironych wymaganiach lokalizacyjnych, nie uciąr-
liwych dla sąsiedztwa funkcji mieszkalnych,

e) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej i 
rzemiosEa w budynku wolnostojącym lub wbudowa-
nej w budynek mieszkalny lub gospodarczy,

f) dopuszcza się wydzielenie dziaEki budowlanej 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, o mi-
nimalnej powierzchni 1500 m2 pod warunkiem za-
pewnienia dostępu do drogi publicznej,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

h) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie 
placów i podjazdów zabezpieczające przed przeni-
kaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla 
[rodowiska,

i) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowej, w tym od strony zabu-
dowy mieszkaniowej,

k) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej oznaczonej symbolem KW-G,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową usEugową - 30% po-

wierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną - 20% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dla dziaEki z zabudową usEugową– 50% jej po-

wierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną - 60% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego – dwie kondygnacje nad-

ziemne , druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 
- budynków usEugowych, rzemie[lniczych –do 8,0 

m, 
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- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego – dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30o-45o; 

- budynków usEugowych - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

5) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 

KW-G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi, 

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 po-
wierzchni urytkowej, 

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci 

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.  

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 29, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej 
oznaczonej symbolem KW-G, w budynku wolnosto-
jącym lub wbudowanej w budynek mieszkalny lub 
gospodarczy, obowiązuje na granicy dziaEki zacho-
wanie wymaganych przepisami standardów jako[ci 
[rodowiska będących skutkiem prowadzonej dzia-
Ealno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji 

usEugowej,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-

sunkiem planu – 30,0 m od krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej oznaczonej symbolem KW-G,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową- 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego– dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 

KW-G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
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nej:
a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

1RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym,

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 30, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniająca:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, rzemiosEa i obsEugi rolnictwa (typu skup i zaopa-
trzenie rolnictwa ),

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym, na warunkach 
okre[lonych w niniejszym planie oraz z zachowa-
niem przepisów szczególnych,

b) adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego, 
z morliwo[cią rozbudowy budynku i lokalizacji no-
wych obiektów z zachowaniem warunków okre[lo-
nych w ustaleniach zmiany planu,

c) morliwo[ć lokalizacji funkcji usEugowej w bu-
dynku wolnostojącym lub wbudowanej w budynek 
mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na granicy 
dziaEki zachowanie wymaganych przepisami stan-
dardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem pro-
wadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) dopuszcza się z wydzielenie jednej dziaEki o mi-
nimalnej powierzchni 1500 m2 na lokalizację zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej pod warunkiem 
zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

e) w sytuowaniu zabudowy zachować strefę bez-
pieczną o szeroko[ci min. 5,5 m od osi napowietrz-
nej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji 
usEugowej,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową zagrodową – 50% po-

wierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową- 

40% powierzchni dziaEki, 
- na dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% powierzchni dziaEki, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 40% po-

wierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową- 

50% powierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% powierzchni dziaEki, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- dla budynku usEugowego – jednak kondygnacja 
nadziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
szących zabudowie jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna – do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego– dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
magazynowo –skEadowych, gospodarczo-gararo-
wych dopuszcza się dach pEaski lub jednospadowy 
z zachowaniem warunków i wymagaG przepisów 
szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 50 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 RM, MN – tereny zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwie rolnym i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej
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1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 30, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaE-
ki – przeznaczonej na zabudowę zagrodową min. 
2000 m2, a pod zabudowę mieszkaniowa jednoro-
dzinną min. 1000 m2 pod warunkiem zapewnienia 
dostępu do drogi publicznej,

c) nasadzenie zieleni od strony terenów rolnych,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-

sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
lokalnej oznaczonej symbolem KDX,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki w zabudowie zagrodowej - 50% po-

wierzchni dziaEki;
- dla dziaEki w zabudowie mieszkaniowej jednoro-

dzinnej – 20% powierzchni dziaEki,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki w zabudowie zagrodowej – 30% po-

wierzchni dziaEki,
- dla dziaEki w zabudowie mieszkaniowej jednoro-

dzinnej – 60% powierzchni dziaEki,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego – dwie kondygnacje nad-

ziemne , druga w poddaszu urytkowym, do9,0 m; 
- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-

dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego– dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

4) obsEuga komunikacyjna: 
- z drogi lokalnej oznaczonej symbolem KDX 
5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej : 
- zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej, 

- obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-
ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci, 

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 30 a, przeznacza się na drogę we-
wnętrzną (ciąg pieszo-jezdny)

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wydzielenie pasa terenu z przeznaczeniem na 

drogę wewnętrzną, obejmujące adaptację istnieją-
cej drogi lokalnej – dziaEka nr ewid.180/4, z ew. 
wEączeniem przylegEych do istniejącej drogi czę[ci 
dziaEek, zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na 
zaEączniku graficznym;

b) planowane parametry drogi - szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających – 8,0 m,

  

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 31, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne - zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające- nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym oraz 
uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D oraz 12,0 m 
od lasu,

d) od strony terenów rolnych obowiązuje nasadze-
nie zieleni osEonowej, ograniczającej ekspozycję pro-
jektowanej zabudowy w terenie otwartym;

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni;
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni,
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 
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– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) projektowanie i urządzenie zjazdu z drogi pu-

blicznej, z uwzględnieniem wymagaG przepisów 
szczególnych,

c) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej : 

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączni-

ku graficznym nr 31, przeznacza się na lokalizację 
usEug komercyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) infrastruktura techniczna, urządzenia zaplecza 

obsEugi komunikacji
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym, na warunkach 
okre[lonych w niniejszym planie oraz z zachowa-
niem przepisów szczególnych,

b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-
niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) dopuszcza się funkcję mieszkalną w budynku 
usEugowym dla wEa[ciciela terenu,

d) morliwo[ć lokalizacji na dziaEce obiektów usEu-
gowych w tym gastronomii i handlu, motoryzacji 
i komunikacji oraz przedsięwzięć zaliczonych do 
mogących potencjalnie znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko z zachowaniem wymagaG i warunków 
okre[lonych w przepisach szczególnych,

e) dopuszcza się lokalizację wolnostojącego bu-
dynku typu motel, zajazd lub budynku usEugowego, 
z przeznaczeniem jego czę[ci na bazę noclegową,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania, ciągów 
komunikacyjnych, dostosowane do wymagaG udo-
stępnienia usEug

g) utwardzenie oraz odwodnienie placów i podjaz-
dów zabezpieczające przed przenikaniem do wód i 
ziemi substancji szkodliwych dla [rodowiska,

h) nasadzenie zieleni ozdobnej i izolacyjnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowej,

i) morliwo[ć wydzielenia jednej dziaEki budowlanej 
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o po-
wierzchni min. 1500 m2 pod warunkiem zapewnie-
nia dostępu do drogi publicznej,

j) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu- 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

k) od strony terenów rolnych obowiązuje nasadze-
nie zieleni osEonowej, ograniczającej ekspozycję pro-
jektowanej zabudowy w terenie otwartym,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy : 
- dla dziaEki z zabudową usEugową – 40% jej po-

wierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną - 20% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dla dziaEki z zabudową usEugową– 40% jej po-

wierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

- 60% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, usEugowego w tym za-

jazdu (motelu) – dwie kondygnacje nadziemne , dru-
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ga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 
- obiektów gospodarczych, gararowych – jedna 

kondygnacja nadziemna, do 6,0 m, 
d) geometria dachów: 
- budynek mieszkalny, usEugowy, w tym zajazd 

(motel) – dach dwu lub wielospadowy o symetrycz-
nym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynek gospodarczy, gararowy dach dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 
45o, 

5) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) projektowanie i urządzenie zjazdu z drogi gmin-

nej, z uwzględnieniem wymagaG przepisów szcze-
gólnych,

c) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsc na 25 m2 powierzchni 
urytkowej usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 32, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni;
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku, usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) projektowanie i urządzenie zjazdu z drogi pu-

blicznej, z uwzględnieniem wymagaG przepisów 
szczególnych,

c) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 32, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym,
b) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
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lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaE-
ki – przeznaczonej na zabudowę zagrodową min. 
2000 m2, a pod zabudowę mieszkaniowa jednoro-
dzinną min. 1000 m2 pod warunkiem zapewnienia 
dostępu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie standardów jako[ci [ro-
dowiska będących skutkiem prowadzonej dziaEalno-
[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego– dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 

wymagaG przepisów szczególnych, 
5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

5 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 33, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym,
b) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaE-
ki – przeznaczonej na zabudowę zagrodową min. 
2000 m2, a pod zabudowę mieszkaniowa jednoro-
dzinną min. 1000 m2 pod warunkiem zapewnienia 
dostępu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

e) d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
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gicznie czynnej: 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna: 
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

6 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 33, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne (dziaEka nr ewid. 334) 
zabudowa zagrodowa w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-

rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;
4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy na dziaEkach w 

granicach ich wEasno[ci, zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym lub zamiennym oraz uzupeEniającym,

b) adaptacja istniejącej zabudowy na dziaEce nr 
ewid. 335, z morliwo[cią rozbudowy istniejących 
budynków i uzupeEnienia o nowe obiekty zgodnie z 
przeznaczeniem terenu,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 10,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej: 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 30% 

jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów: 
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego– dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 
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- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 34, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne; zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym oraz 
uzupeEniającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
– przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowa jed-
norodzinną min. 1000 m2 pod warunkiem zapew-
nienia dostępu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 10,0 m od drogi wewnętrznej ozna-
czonej symbolem KDX,

f) w zagospodarowaniu terenu nalery uwzględnić 
wymagania dotyczące zachowania bezpiecznej stre-
fy ochronnej napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej [redniego napięcia SN; w tym przy sytuowaniu 
zabudowy odlegEo[ci min. 7,5 m od osi linii,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wewnętrznej dojazdowej oznaczonej 

symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
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1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 34, przeznacza się na drogę we-
wnętrzną (ciąg pieszo-jezdny)

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wydzielenie pasa terenu z przeznaczeniem na 

drogę wewnętrzną, obejmujące adaptację istniejącej 
drogi lokalnej – dziaEka nr ewid. 994, z ew. wEącze-
niem przylegEych do istniejącej drogi czę[ci dziaEek, 
zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEącz-
niku graficznym;

b) planowane parametry drogi:
8 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 35, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) obiekty i urządzenia magazynowo-skEadowe
b) obiekty nieuciąrliwych funkcji usEugowo-pro-

dukcyjnych,
c) infrastruktura techniczna, urządzenia zaplecza 

usEugowo-produkcyjnego,
d) zieleG izolacyjna,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 

dziaEalno[ci usEugowej, produkcyjno-usEugowej i ma-
gazynowo-skEadowej, obejmujące rzemiosEo, usEugi 
handlu, zaopatrzenia, konserwacji i napraw oraz in-
nych przedsięwzięć o zblironych wymaganiach lo-
kalizacyjnych, dla których ocena oddziaEywania na 
[rodowisko nie wykazuje uciąrliwo[ci przekraczają-
cej standardy jako[ci [rodowiska na granicy terenu 
do którego inwestor ma tytuE prawny,

c) od strony terenu usEug publicznych dopuszcza 
się wyEącznie funkcje handlu detalicznego, maEej ga-
stronomii i usEugi dla ludno[ci o profilu bytowym,

d) wymagane jest utwardzenie oraz odwodnienie 
placów i podjazdów zabezpieczające przed przeni-
kaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla 
[rodowiska,

e) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowej, w tym od strony ze-
spoEu szkolnego,

f) i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

g) 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-Z,

- 6,0 m od granicy z dziaEką ozn. nr ew. 392, 
4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

do 40% powierzchni dziaEki:
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu bio-

logicznie czynnego nie mniej nir 30% powierzchni 
dziaEki:

a) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy do 9,0m, w tym dla obiektów gospodarczych, 
gararowych do 6,0 m:

b) geometria dachów o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o:

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 po-
wierzchni urytkowej usEug, oraz 50 m2 zabudowy 
usEugowo-produkcyjnej i skEadowo-magazynowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

9 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 36, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, gastronomii, ochrony zdrowia i profilaktyki oraz 
innych rodzajów usEug o profilu usEug dla ludno[ci, 
nie stwarzających oddziaEywania niekorzystnego dla 
funkcji mieszkalnej,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub uzupeEniającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
– przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowa jed-
norodzinną min. 1000 m2 pod warunkiem zapew-
nienia dostępu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug, 
towarzyszących funkcji mieszkaniowej, w budynku 
wolnostojącym lub wbudowane w budynek miesz-
kalny; obowiązuje na granicy dziaEki zachowanie 
wymaganych przepisami standardów jako[ci [rodo-
wiska będących skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci 
usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

- 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-Z, 

- 6,0 m od granicy istniejącej drogi lokalnej (dziaE-
ka nr ewid. 393), 

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
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zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową usEugową i mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową usEugową lub mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

–wielospadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci 
dachowych 30o-45o; 

- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-
dowe o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i sytuowaniem budynków gararowych przy 
granicy dziaEki dopuszcza się dach jednospadowy, 
z zachowaniem warunków i wymagaG przepisów 
szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z 

; realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą drogi

b) na terenach z zabudową usEugową i mieszkal-
no-usEugową obowiązuje wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni 
urytkowej usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

10 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 36a, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:

a) obiekty i urządzenia magazynowo-skEadowe,
b) obiekty nieuciąrliwych funkcji usEugowo-pro-

dukcyjnych,
c) infrastruktura techniczna, urządzenia zaplecza 

usEugowo-produkcyjnego,
d) zieleG izolacyjna,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 

dziaEalno[ci usEugowej, produkcyjno-usEugowej i ma-
gazynowo-skEadowej, obejmujące rzemiosEo, usEugi 
handlu, zaopatrzenia, konserwacji i napraw oraz in-
nych przedsięwzięć o zblironych wymaganiach lo-
kalizacyjnych dla których ocena oddziaEywania na 
[rodowisko nie wykazuje uciąrliwo[ci przekraczają-
cej standardy jako[ci [rodowiska na granicy terenu 
do którego inwestor ma tytuE prawny,

c) z uwagi na lokalizację inwestycji w sąsiedztwie 
obszaru strefy ochrony konserwatorskiej, wszel-
ka dziaEalno[ć inwestycyjna i budowlana wymaga 
uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabyt-
ków; szczegóEowe wytyczne okre[la WKZ na etapie 
ustalenia warunków realizacji inwestycji;

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

e) wymagane jest utwardzenie oraz odwodnienie 
placów i podjazdów zabezpieczające przed przeni-
kaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla 
[rodowiska,

f) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowo-produkcyjnej,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

- 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-Z, 

- 15,0 m od krawędzi jezdni drogi gminnej ozna-
czonej symbolem KG-D, 

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
do 40 % jej powierzchni:

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej do 30% jej powierzchni:

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy do 9,0 m, w tym dla budynków gospodarczych 
i gararowych do 6,0 m,

d) geometria dachów:
- dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci 

dachowych 15o- 45o

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi oraz z drogi gminnej oznaczonej sym-
bolem KG-D,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc par-
kingowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 
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powierzchni urytkowej usEug, na 502 powierzchni 
urytkowej zabudowy usEugowo-produkcyjnej i skEa-
dowo-magazynowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) patrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cieków 
– w oparciu o zbiorowy system wodno-kanalizacyj-
ny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwiąza-
nie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

11 MN, 13 MN, 14 MN – teren zabudowy miesz-
kaniowej jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 36 b, przeznacza się na lokalizację 
zabudowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się podziaE i wydzielenie dziaEek bu-
dowlanych z zachowaniem minimalnej powierzchni 
dziaEki 1000 m2 pod zabudowę jednorodzinnej pod 
warunkiem zachowania dostępu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej 
oznaczonej symbolem KP-Z w budynku wolnosto-
jącym lub wbudowanej w budynek mieszkalny lub 
gospodarczy, obowiązuje na granicy dziaEki zacho-
wanie wymaganych przepisami standardów jako[ci 
[rodowiska będących skutkiem prowadzonej dzia-
Ealno[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 10,0 m od 
granicy z dziaEką ozn. nr ew. 1453,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach pEaski 
i jednospadowy, z zachowaniem warunków i wyma-
gaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

12RM, 15 RM – tereny zabudowy zagrodowej w 
gospodarstwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 36b, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniająca:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, rzemiosEa i obsEugi rolnictwa (typu skup i zaopa-
trzenie rolnictwa ),

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) adaptacja istniejących budynków na dziaEkach 

nr ewid. 1018/2 i 1019, z morliwo[cią ich wymiany 
i rozbudowy oraz uzupeEnienia zabudowy o lokali-
zację nowych obiektów, z zachowaniem warunków 
okre[lonych w ustaleniach zmiany planu,

c) morliwo[ć lokalizacji funkcji usEugowej w bu-
dynku wolnostojącym lub wbudowanej w budynek 
mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na granicy 
dziaEki zachowanie wymaganych przepisami stan-
dardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem pro-
wadzonej dziaEalno[ci usEugowej,
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d) dopuszcza się wydzielenie dziaEki budowlanej 
z dziaEki ozn. nr ew. 1018/2 z zachowaniem mini-
malnej powierzchni przeznaczonej pod zabudowę 
mieszkaniowa jednorodzinną min. 1000 m2, pod 
warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicz-
nej,

e) w sytuowaniu zabudowy zachować pas tech-
niczny o szeroko[ci min.5,5 m od osi napowietrznej 
linii elektroenergetycznej niskiego napięcia,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

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

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% po-

wierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% powierzchni dziaEki, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% po-

wierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% powierzchni dziaEki, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego – dwie kondygnacje nad-

ziemne , druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 
- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-

dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
szących zabudowie jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna – do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego lub usEugowego – dach 

dwu lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu 
poEaci dachowych 30o-45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach pEaski 
lub jednospadowy z zachowaniem warunków i wy-
magaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

16 ZL – teren przeznaczony na zalesienie
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 36 c przeznacza się na zalesienie
2) zasady zagospodarowania terenu:
a) zaEorenie upraw le[nych,
b) ksztaEtowanie lasu o zrórnicowanym skEadzie 

gatunkowym drzewostanu le[nego, odpowiadają-
cym siedliskom rodzimym,

c) nie zalesianie obnireG terenowych na kierun-
ku przepEywu wód opadowych i roztopowych oraz 
wrzosowisk i torfowisk – terenów z gatunkami ro-
[lin rzadkich i chronionych.

 

1 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 37, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

c) agroturystyka;
d) zieleG osEonowa;
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym uzupeEniającym,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
– przeznaczonej pod zabudowę zagrodową o min. 
powierzchni 2000 m2, a pod zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną min. 1000 m2 pod warunkiem za-
pewnienia dostępu do drogi publicznej,

d) morliwo[ć lokalizacji gospodarstwa agrotury-
stycznego,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania, dla obsEugi funkcji 
usEugowej,
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f) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z 
rysunkiem planu – 10,0 m od projektowanej dro-
gi (ciągu pieszo jezdnego) oznaczonego symbolem 
KDX,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z mieszkalno-usEugową - 40% jej po-

wierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego– dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego, - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z projektowanej drogi wewnętrznej (ciągu pie-

szo-jezdnego) oznaczonej symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 37, przeznacza się na drogę we-
wnętrzną (ciąg pieszo-jezdny)

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wydzielenie pasa terenu z przeznaczeniem na 

drogę wewnętrzną, obejmujące adaptację istniejącej 
drogi lokalnej – dziaEka nr ewid.117, z ew. wEącze-
niem przylegEych do istniejącej drogi czę[ci dziaEek, 
zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEącz-
niku graficznym;

b) planowane parametry drogi - szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających – 6,0 m

2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 38, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 
rozbudowy istniejących budynków i ich przeksztaE-
ceniem na funkcje usEugowe, z zachowaniem wa-
runków zawartych w ustaleniach zmiany planu,

b) morliwo[ć lokalizacji nowej zabudowy zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 10,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
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c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D, z 

wykorzystaniem istniejącego zjazdu,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 39, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające; nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisa-
mi standardów jako[ci [rodowiska będące skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;6,0 m od krawędzi jezdni drogi gmin-
nej oznaczonej symbolem KG-D, 20,0 m od krawę-
dzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem 
KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, , 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.
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1 TT,R – teren obiektów i urządzeG obsEugi tele-

komunikacji
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 40, przeznacza się na lokalizację sta-
cji bazowej telefonii komórkowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) obiekty i urządzenia elektrotechniczne,
b) infrastruktura techniczna,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) lokalizacja wiery telefonii komórkowej, z zacho-

waniem procedur okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych,

b) dopuszcza się realizację przedsięwzięć mogą-
cych zawsze znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy – 20,0 od gra-
nicy z przylegEą drogą (dziaEka nr ewid. 1064),

d) obsEuga komunikacyjna z drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-L na warunkach uzgod-
nionych z zarządcą drogi.

 
1 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 42, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) obiekty i urządzenia magazynowo-skEadowe,
b) obiekty nieuciąrliwego rzemiosEa,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym
b) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 

dziaEalno[ci usEugowej i magazynowo-skEadowej, 
jak: usEugi handlu, gastronomii, rzemiosEa, napraw i 
konserwacji, obsEugi motoryzacji, oraz inne rodzaje 
usEug o zblironych wymaganiach lokalizacyjnych np. 
zaopatrzenie i handel hurtowy z zapleczem skEado-
wo-magazynowych; dla których ocena oddziaEywa-
nia na [rodowisko nie wykazuje uciąrliwo[ci prze-
kraczającej standardy jako[ci [rodowiska na granicy 
terenu do którego inwestor ma tytuE prawny,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

d) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie 
placów i podjazdów zabezpieczające przed przeni-
kaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla 
[rodowiska;

e) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i izola-
cyjnej od strony terenów polnych

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić drogę 
dojazdową do terenów polnych poEoronych w gEębi 
oraz urządzenie miejsc do parkowania, dla obsEugi 
funkcji usEugowej,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu -20,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy: 
40% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – min.35% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy do 9,0 m, w tym dla budynków gospodarczych 
do 6,0 m:

d) geometria dachów:
- dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci 

dachowych 15o- 45o, 
- w przypadkach uzasadnionych parametrami 

dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych. 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 po-
wierzchni urytkowej usEug oraz 1 miejsce postojo-
we na 100 m2 zabudowy skEadowo-magazynowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym,

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 42, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

c) agroturystyka;
d) zieleG osEonowa;
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
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znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) morliwo[ć prowadzenia dziaEalno[ci agrotury-
stycznej,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – 1 kondygnacja nadziem-
na, do 8,0 m 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:

a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-
L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 43, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) lokalizacja zabudowy zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym,
b) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-

sunkiem planu – 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
50% powierzchni terenu,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 30% powierzchni terenu,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego– dwie kondygnacje nad-
ziemne , druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego – dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30o-45o; 

- dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci 
dachowych 15o- 45o,

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

4) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
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zarządcą drogi,
5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej :
a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

5 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 44, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające; nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisa-
mi standardów jako[ci [rodowiska będące skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

a) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
1000 m2,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji te-
renu,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 10,0 m od istniejącej drogi we-
wnętrznej (dziaEka nr ewid. 269) (projektowany cią-
gu pieszo-jezdny oznaczony symbolem KDX),

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40% powierzchni terenu;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni terenu,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) 

KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

6 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 45, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji nowej zabudowy zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-



Poz. 1689 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 92 – 8418 –

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową i mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

a) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 45, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

b) zieleG osEonowa;
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 

standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 20,0 m od drogi powiatowej ozna-
czonej symbolem KP-L,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania dla ob-
sEugi funkcji terenu,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) geometria dachów:
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 40% powierzchni terenu,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.
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1 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 46, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) obiekty i urządzenia magazynowo-skEadowe
b) obiekty nieuciąrliwego rzemiosEa,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i dopuszczalnym,
b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-

niczenie oddziaEywania projektowanej dziaEalno[ci 
usEugowej w granicach wydzielonego terenu, speE-
nienie wymogów dotyczących standardów jako[ci 
[rodowiska, okre[lonych w przepisach szczegól-
nych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i wód 
podziemnych,

c) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej i magazynowo-skEadowej, 
jak: usEugi handlu, gastronomii, rzemiosEa, napraw i 
konserwacji, obsEugi motoryzacji, oraz inne rodzaje 
usEug o zblironych wymaganiach lokalizacyjnych np. 
zaopatrzenie i handel hurtowy z zapleczem skEado-
wo-magazynowych dla których ocena oddziaEywa-
nia na [rodowisko nie wykazuje uciąrliwo[ci prze-
kraczającej standardy jako[ci [rodowiska na granicy 
terenu do którego inwestor ma tytuE prawny,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wy-
dzielenie i urządzenie miejsc do parkowania,

e) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie pla-
ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-
niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-
dowiska;

f) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i izola-
cyjnej od strony terenów polnych,

g) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP- L,

h) od strony terenów rolnych obowiązuje nasadze-
nie zieleni osEonowej, ograniczającej ekspozycję pro-
jektowanej zabudowy w terenie otwartym;

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
do 40% powierzchni dziaEki:

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej do 30% powierzchni dziaEki:

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy do 9,0 m, w tym dla budynków gospodarczych 
do 6,0 m

d) geometria dachów:
- dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci 

dachowych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych. 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc par-
kingowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 
powierzchni urytkowej usEug oraz 1 miejsce posto-
jowe na 50 m2 zabudowy skEadowo-magazynowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 46, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie dopuszczalne:
a) agroturystyka
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) adaptacja istniejących budynków, z morliwo-

[cią wymiany, rozbudowy oraz uzupeEnienia o nowe 
obiekty,

b) morliwo[ć prowadzenia dziaEalno[ci agrotury-
stycznej

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z 
rysunkiem planu; 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu: 

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
45% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 35% jej powierzchni,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego – dwie kondygnacje nad-
ziemne, do 9,0 m

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego – dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
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wych 30o-45o;
- budynków gospodarczych - dach dwu lub wielo-

spadowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o,
- w przypadkach uzasadnionych parametrami 

dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych,

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-L 

z wykorzystaniem istniejącego zjazdu na dziaEkę,
6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:
a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3 RM, MN – teren zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwie rolnym i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 47, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i na 
zabudowę mieszkaniową,

2) przeznaczenie uzupeEniające - nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
2000 m2 pod zabudowę zagrodową i 1000 m2 pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod warun-
kiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 15,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

e) od strony terenów rolnych obowiązuje nasadze-
nie zieleni osEonowej, ograniczającej ekspozycję pro-
jektowanej zabudowy w terenie otwartym;

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-L 

, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 48, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne; zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
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lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
2000 m2 pod zabudowę zagrodową i 1000 m2 pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod warun-
kiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zostaną zachowanie wymaganych 
przepisami standardów jako[ci [rodowiska będą-
cych skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KP-L,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynków gospodarczych - dach dwu lub wielo-
spadowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 

dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KP-L , 

realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z za-
rządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

5 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 49, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
c) obiekty i urządzenia magazynowo-skEadowe
d) obiekty nieuciąrliwego rzemiosEa,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) adaptacja istniejącego budynku mieszkalnego 

na dziaEce nr ewid. 8/2, z morliwo[cią rozbudowy i 
przeksztaEcenia na funkcje usEugowe,

c) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-
niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

d) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej i magazynowo-skEadowej, 
jak: usEugi handlu, gastronomii, rórne rodzaje usEug 
bytowych, rzemiosEa, napraw i konserwacji, obsEu-
gi motoryzacji, oraz inne rodzaje usEug o zblironych 
wymaganiach lokalizacyjnych np. zaopatrzenie i 
handel hurtowy z zapleczem skEadowo-magazyno-
wym; dla których ocena oddziaEywania na [rodo-
wisko nie wykazuje uciąrliwo[ci przekraczającej 
standardy jako[ci [rodowiska na granicy terenu do 
którego inwestor ma tytuE prawny,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie pla-
ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-
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niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-
dowiska;

g) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i izola-
cyjnej od strony terenów polnych,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
– 50% powierzchni dziaEki:

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 30% powierzchni dziaEki:

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy do 9,0 m, w tym dla budynków gospodarczych 
do 6,0 m,

d) geometria dachów:
- dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci 

dachowych 15o- 45o, 
- w przypadkach uzasadnionych parametrami 

dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych. 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc par-
kingowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 
powierzchni urytkowej usEug oraz 1 miejsce posto-
jowe na 50 m2 zabudowy skEadowo-magazynowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

6 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 50, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym, ogrodniczym,

3) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) nieuciąrliwe rzemiosEo,
4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym lub zamiennym i uzupeEniającym,
b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-

niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 

speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej jak: usEugi handlu, gastrono-
mi, zakEady rzemiosEa napraw i konserwacji, oraz 
inne rodzaje usEug o zblironych wymaganiach lo-
kalizacyjnych np. zaopatrzenie i skup, dla których 
ocena oddziaEywania na [rodowisko nie wykazuje 
uciąrliwo[ci dla sąsiedztwa funkcji mieszkalnych,

d) dopuszcza się funkcje mieszkalną w budynku 
usEugowym dla wEa[ciciela dziaEki,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie pla-
ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-
niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-
dowiska;

g) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i izola-
cyjnej od strony terenów polnych,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
– 40% powierzchni dziaEki:

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 30% powierzchni dziaEki:

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy do 9,0 m, w tym dla budynków gospodarczych 
i gararowych do 6,0 m,

d) geometria dachów
- dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci 

dachowych 15o- 45o, 
- w przypadkach uzasadnionych parametrami 

dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych. 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 po-
wierzchni urytkowej usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7 RM,U – teren zabudowy zagrodowej w gospo-
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darstwie rolnym i zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 50, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe rzemiosEo,
b) zaplecze magazynowo-skEadowe
c) zieleG izolacyjna,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-

niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) adaptacja istniejących budynków na dziaEce nr 
ewid. 289, dopuszcza się ich rozbudowę oraz bu-
dowę nowych budynków z zachowaniem nieprze-
kraczalnej linii zabudowy okre[lonej w niniejszym 
planie; morliwo[ć przeksztaEcenia istniejących bu-
dynków oraz uzupeEnienia o nowe obiekty związa-
ne z gospodarstwem rolnym lub funkcjami usEugo-
wymi; budynek mieszkalny usytuowany czę[ciowo 
pomiędzy linia rozgraniczającą drogi powiatowej a 
nieprzekraczalną linią zabudowy morna rozbudowy-
wać pod warunkiem zastosowaniu [rodków ogra-
niczających uciąrliwo[ci drogi lub przy zachowaniu 
nieprzekraczalnej linii zabudowy;

d) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej jak: usEugi handlu, gastro-
nomii, rzemiosEa, napraw i konserwacji, oraz inne 
rodzaje usEug o zblironych wymaganiach lokaliza-
cyjnych np. zaopatrzenie i skup, dla których ocena 
oddziaEywania na [rodowisko nie wykazuje uciąrli-
wo[ci dla sąsiedztwa funkcji mieszkalnych,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie pla-
ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-
niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-
dowiska;

g) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i izo-
lacyjnej od strony terenów polnych oraz sąsiedztwa 
zabudowy mieszkaniowej,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
– 40% jej powierzchni;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 40 % jej powierzchni,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego i usEugowo-mieszkalnego 

– dwie kondygnacje nadziemne nadziemne, druga 
kondygnacja w poddaszu urytkowym, do 9,0m, 

- budynku usEugowego - jedna kondygnacja nad-
ziemna do 7,0 m; 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- obiektów gospodarczych, gararowych w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej– jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynków mieszkalnych, mieszkalno-usEugo-

wych – dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
poEaci dachowych 30o- 45o, 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- obiektów usEugowych, gospodarczych - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych. 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 po-
wierzchni urytkowej usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

8 MN, 9 MN – teren zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 51, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
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budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) w zagospodarowaniu terenu nalery uwzględnić 
wymagania dotyczące zachowania pasa techniczne-
go napowietrznej linii elektroenergetycznej [rednie-
go napięcia SN, w tym przy sytuowaniu zabudowy 
odlegEo[ci min. 7,5 m od osi linii,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 30% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną 

– 50% jej powierzchni; 
- dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 40% 

jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-L, 

realizacja zjazdu na warunkach zarządcy drogi,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-

zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

10 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 51, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu, w odlegEo[ci:

- 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-L 

- 6,0 m od projektowanego ciągu pieszo-jezdnego 
oznaczonej symbolem KDX, 

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną–30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugo-

wą-40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 



Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 92 – 8425 – Poz. 1689 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
2) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 51, przeznacza się na drogę we-
wnętrzną (ciąg pieszo-jezdny)

3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) wydzielenie pasa terenu z przeznaczeniem na 

drogę wewnętrzną, obejmujące adaptację istniejącej 
drogi lokalnej – dziaEka nr ewid. 79, z ew. wEącze-
niem przylegEych do istniejącej drogi czę[ci dziaEek, 
zgodnie z zasadą orientacyjnie okre[loną na zaEącz-
niku graficznym;

b) planowane parametry drogi - szeroko[ć w li-
niach rozgraniczających - 5,0 m.

11 U, MN – teren zabudowy usEugowej i zabudo-
wy mieszkaniowej jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 52, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) przeznaczenie uzupeEniające
a) obiekty i urządzenia magazynowo-skEadowe
b) nieuciąrliwe zakEady rzemiosEa
c) zieleG izolacyjna,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-

niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej, magazynowo-skEadowej i 
rzemiosEa - nie powodujących niekorzystnego od-
dziaEywania dla funkcji mieszkalnych; dopuszcza 
się usEugi o profilu bytowym, handlu, zaopatrzenia, 
konserwacji i napraw oraz innych przedsięwzięć o 
zblironych wymaganiach lokalizacyjnych, dla któ-
rych ocena oddziaEywania na [rodowisko nie wyka-
zuje uciąrliwo[ci przekraczającej standardy jako[ci 
[rodowiska na granicy terenu do którego inwestor 
ma tytuE prawny,

d) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
1000 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną, 1500 m2 pod zabudowę usEugową lub miesz-
kaniową jednorodzinną , 2000 m2 pod zabudowę 
usEugowo-mieszkalną oraz 2500 m2, pod rzemiosEo 
i zabudowę usEugową z zapleczem magazynowo-
skEadowym,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie pla-
ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-
niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-
dowiska;

g) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowej, w tym od strony zabu-
dowy mieszkaniowej,

i) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

- 15,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-L 

- 5, 0 m od brzegu rowu melioracyjnego, 
- 5,0 m od przylegEej wewnętrznej drogi dojazdo-

wej. 
4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną - 20% powierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową usEugową lub usEugowo-

mieszkalną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową usEugową z zapleczem 

magazynowo-skEadowym i rzemiosEa - 40% jej po-
wierzchni, 

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej:

- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną - 60% powierzchni dziaEki, 

- dla dziaEki z zabudową usEugową lub usEugowo-
mieszkalną – 50% jej powierzchni; 

- dziaEki z zabudową usEugową z zapleczem ma-
gazynowo-skEadowym i rzemiosEa - 30% jej po-
wierzchni, 

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 
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- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m, 

- obiektów magazynowo-skEadowych i innych 
uwarunkowanych technologicznie- jedna kondygna-
cja nadziemna do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- obiektów magazynowo-skEadowych i innych 
uwarunkowanych technologicznie- dach dwu lub 
wielospadowe o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 
45o,dopuszcza się dach pEaskie, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej i usEugowej– dach dwu lub 
wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 15o- 
45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L,– realizacja zjazdu (na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc par-
kingowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 
powierzchni urytkowej usEug oraz 1 miejsce posto-
jowe na 50 m2 zabudowy skEadowo-magazynowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

12 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 52, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
- nieuciąrliwe usEugi komercyjne o profilu byto-

wym, z zakresu handlu, maEej gastronomii, usEug 
rzemiosEa lub innych rodzajów usEug nie powodu-
jących niekorzystnego oddziaEywania dla funkcji 
mieszkalnych; 

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się na dziaEki budowlane, zachowa-

niem minimalnej powierzchni dziaEki:
- pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną 

-1 500 m2, 
- pod zabudowę usEugowo-mieszkalną – 2 000 m2

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 15,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L, 5,0 m od dro-
gi wewnętrznej dojazdowej (dziaEka nr ewid. 473).

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L; realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
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wiązanie gospodarki [ciekowej,
b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-

tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

13 RM,U – teren zabudowy zagrodowej w gospo-
darstwie rolnym i zabudowy usEugowej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 52, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe rzemiosEo,
b) staw rybny,
c) zieleG izolacyjna, osEonowa,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-

niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych

c) adaptacja istniejących budynków zlokalizowa-
nych na dziaEkach nr ewid. 244,248, dopuszcza się 
ich rozbudowę, morliwo[ć uzupeEnienia zabudowy 
o nowe obiekty związane z gospodarstwem rolnym 
lub funkcjami usEugowymi; dla budynków usytu-
owanych pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a 
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy dopuszcza się 
morliwo[ć rozbudowy przy zastosowaniu [rodków 
zmniejszających uciąrliwo[ci zgodnie z przepisami 
szczególnymi,

d) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej jak: usEugi handlu, gastro-
nomii, rzemiosEa, napraw i konserwacji oraz inne 
rodzaje usEug o zblironych wymaganiach lokaliza-
cyjnych np. zaopatrzenie i skup, dla których ocena 
oddziaEywania na [rodowisko nie wykazuje uciąrli-
wo[ci dla sąsiedztwa funkcji mieszkalnych,

e) morliwo[ć realizacji stawu rybnego o po-
wierzchni do 0,10 ha, na terenie istniejącego obni-
renia terenowego (istniejącej sadzawki),

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

g) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i izo-
lacyjnej od strony terenów polnych oraz sąsiedztwa 
zabudowy mieszkaniowej,

h) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu;

- 20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-L 

- 5,0 m od brzegu rowu melioracyjnego. 
4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
– 40% powierzchni dziaEki :

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 30% powierzchni dziaEki:

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego i usEugowo-mieszkalnego 
– dwie kondygnacje nadziemne nadziemne, druga 
kondygnacja w poddaszu urytkowym, do 9,0m, 

- budynku usEugowego - jedna kondygnacja nad-
ziemna do 7,0 m; 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą 

d) geometria dachów:
- budynków mieszkalnych, mieszkalno-usEugo-

wych lub usEugowych – dach dwu lub wielospado-
we o nachyleniu poEaci dachowych 30o- 45o, 

- budynków gospodarczych, gararowych– dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych. 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z dróg powiatowych oznaczonych symbolami 

KP-L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych 
z zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce postojowe na 25 m2 po-
wierzchni urytkowej usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

9) 
14 US – teren sportu i rekreacji
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączni-

ku graficznym nr 53, przeznacza się na lokalizację 
obiektów i urządzeG sportowych,

2) Przeznaczenie dopuszczalne:
a) zaplecze techniczne i sanitarne ,
3) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zagospodarowanie terenu na boisko sportowe i 

zaplecze sportowo-rekreacyjne; dopuszcza się uzu-
peEniające zagospodarowanie zgodnie z przeznacze-
niem dopuszczalnym, obejmujące m.in. wyposare-
nie w urządzenia i obiekty rórnych form sportu i gier 
zespoEowych;
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b) obsEuga komunikacyjna z drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-L , realizacja zjazdu na 
warunkach zarządcy drogi,

c) dopuszcza się urządzenie miejsc postojowych 
w pasie terenu od strony drogi,

15 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 53, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne o profilu byto-

wym, z zakresu handlu, maEej gastronomii , usEug 
rzemiosEa lub innych rodzajów usEug nie powodu-
jących niekorzystnego oddziaEywania dla funkcji 
mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu -10,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L; realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych za-
rządcy drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

16 MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 54, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym, zamiennym i uzupeEnia-
jącym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
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gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

17 MN, 18 MN– tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 55, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-

rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;
4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym, zamiennym i uzupeEnia-
jącym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkal-

no-usEugową - 40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową lub mieszkal-

no-usEugową - 30% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

– dach dwu lub wielospadowy o symetrycznym na-
chyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego, usEugo-
wego - dach dwu lub wielospadowe o nachyleniu 
poEaci dachowych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) projektowanie i urządzenie zjazdu z drogi pu-

blicznej, z uwzględnieniem wymagaG przepisów 
szczególnych,
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c) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

19 MN– tereny zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 55a, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym, zamiennym i uzupeEnia-
jącym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej od 
strony drogi gminnej w budynku wolnostojącym lub 
wbudowanej w budynek mieszkalny lub gospodar-
czy, pod warunkiem, re na granicy dziaEki zostaną 
zachowane standardy jako[ci [rodowiska będące 
skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od granicy drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-L,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego –jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich w sie-
dlisku rolniczym - do 10,0 m, dopuszcza się wyrszą 
wysoko[ć budynków gospodarczych i inwentar-
skich dla potrzeb rolniczych uwarunkowanych pro-
wadzoną produkcją rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego– dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządca drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 56, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające; nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:
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a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji te-
renu,

e) przy lokalizacji zabudowy i w zagospodarowa-
niu dziaEki uwzględnić strefę bezpieczną od napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej SN, zgodnie z 
rysunkiem planu o szeroko[ci min.7,5 m od osi linii,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 30,0 m od krawędzi jezdni drogi wo-
jewódzkiej oznaczonej symbolem KW-G,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- dla budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEu-
gowego – dwie kondygnacje nadziemne , druga w 
poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 

- dla budynku usEugowego– jedna kondygnacja 
nadziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- dla budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugo-

wego lub usEugowego – dach dwu lub wielospado-
wy o symetrycznym nachyleniu poEaci dachowych 
30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 

KW-G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-

tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 56, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające; nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie standardów jako[ci [ro-
dowiska będących skutkiem prowadzonej dziaEalno-
[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji te-
renu,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 30,0 m od krawędzi jezdni drogi wo-
jewódzkiej oznaczonej symbolem KW-G,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
30% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- dla budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugo-
wego – dwie kondygnacje nadziemne, druga w pod-
daszu urytkowym, do 9,0 m, 

- dla budynku usEugowego– jedna kondygnacja 
nadziemna, do 8,0 m, 

- dla budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 

KW-G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi,
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b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3 RM,MN – teren zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwie rolnym i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 57, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym oraz 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

b) agroturystyka;
c) zieleG osEonowa;
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć lokalizacji funkcji usEugowej, w bu-

dynku wolnostojącym lub wbudowanej w budynek 
mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na granicy 
dziaEki zachowanie standardów jako[ci [rodowiska 
będących skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEu-
gowej,

c) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
2000 m2 pod zabudowę zagrodową i 1000 m2 pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod warun-
kiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

d) morliwo[ć lokalizacji dziaEalno[ci agrotury-
stycznej,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania, dla obsEugi funkcji 
usEugowej,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 20,0 m od drogi powiatowej sym-
bolem KP-Z, 10,0 m od krawędzi rowu melioracyj-
nego, 15,0 m od osi gazociągu wysokopręrnego,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej:

- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną – 50% jej powierzchni; 

- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 
40% jej powierzchni, 

- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-
wierzchni, 

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi powiatowej,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

4 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 58, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) agroturystyka;
b) zieleG osEonowa;
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć lokalizacji dziaEalno[ci agrotury-

stycznej,
c) sytuowaniu zabudowy uwzględnić strefę bez-

pieczną od napowietrznej linii elektro-energetycznej 
o szeroko[ci min. 5,5 m od osi linii,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 10,0 m od drogi wewnętrznej (cią-
gu pieszo jezdnego) oznaczonego symbolem KDX,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego– dwie kondygnacje nad-
ziemne , druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego– dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) 

oznaczonej symbolem KDX,
6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej :
a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4aRM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 58 a, przeznacza się na lokalizację 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi nieuciąrliwe z zakresu handlu, obsEugi 

rolnictwa, skEadowania i magazynowania,
b) zieleG osEonowa;
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug 

w budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie standardów jako[ci [ro-
dowiska będących skutkiem prowadzonej dziaEalno-
[ci usEugowej,

c) w sytuowaniu zabudowy uwzględnić strefę 
bezpieczną od gazociągu wysokiego ci[nienia zgod-
nie z zaEącznikiem graficznym o szeroko[ci min. 15 

m od osi istniejącego gazociągu,
d) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-

sunkiem planu – 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
wojewódzkiej oznaczonej symbolem KW-G,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki,

a) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego– dwie kondygnacje nad-
ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb 
rolniczych uwarunkowanych prowadzoną produk-
cją rolniczą gospodarczych dla potrzeb rolniczych, 
uwarunkowanych wymaganiami technologicznymi, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego lub usEugowego – dach 

dwu lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu 
poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 

KW-G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

5 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 59, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, lub innych rodza-
jów usEug nie powodujących niekorzystnego oddzia-
Eywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:



Poz. 1689 
Dziennik Urzędowy
Województwa Lubelskiego Nr 92 – 8434 –

a) morliwo[ć lokalizacji nowej zabudowy zgodnie 
z przeznaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) sytuowaniu zabudowy uwzględnić strefę bez-
pieczną od napowietrznej linii elektro-energetycznej 
niskiego napięcia o szeroko[ci min. 5,5 m od osi 
linii,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 10,0 m od drogi wewnętrznej (ciągu 
pieszo-jezdnego) oznaczonego symbolem KDX,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) 

oznaczonej symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-

wiązanie gospodarki [ciekowej,
b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-

tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 60, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym i ogrodniczym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, lub innych rodza-
jów usEug nie powodujących niekorzystnego oddzia-
Eywania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym, zamiennym i uzupeEnia-
jącym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
2000 m2 pod zabudowę zagrodową i 1000 m2 pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod warun-
kiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji 
usEugowej ,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 12,0 m od drogi gminnej oznaczo-
nego symbolem KG-D,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

30% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
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urytkowym, do 9,0 m, 
- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-

ziemna, do 8,0 m, 
- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 

10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej – dach dwu 
lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
15o- 30o; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

8 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 61, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu lub innych rodzajów 
usEug nie powodujących niekorzystnego oddziaEy-
wania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym, zamiennym i uzupeEnia-
jącym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się wydzielenie dziaEki budowlanej z 
zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 2000 
m2 pod zabudowę zagrodową pod warunkiem za-
pewnienia dostępu do drogi publicznej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji 
usEugowej,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 10,0 m od drogi wewnętrznej (ciągu 
pieszo-jezdnego) oznaczonego symbolem KDX,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

30% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
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dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wewnętrznej (ciągu pieszo-jezdnego) 

oznaczonego symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

8aMN tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 61a, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, lub innych rodza-
jów usEug nie powodujących niekorzystnego oddzia-
Eywania dla funkcji mieszkalnych;

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym, zamiennym i uzupeEnia-
jącym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji 
usEugowej ,

d) w sytuowaniu zabudowy uwzględnić strefę 
bezpieczną od gazociągu wysokiego ci[nienia zgod-
nie z zaEącznikiem graficznym o szeroko[ci min.10 
m od osi istniejącego gazociągu,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od krawędzi drogi woje-
wódzkiej oznaczonej symbolem KW-Z,

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 

- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-
wierzchni, 

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej:

- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną – 50% jej powierzchni; 

- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 
30% jej powierzchni, 

- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-
wierzchni, 

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 

KW-G, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnio-
nych z zarządca drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

9 RM,MN – teren zabudowy zagrodowej w go-
spodarstwie rolnym i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej

1) teren objęty zmianą okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 57, przeznacza się na lokalizację za-
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budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym oraz 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

b) agroturystyka;
c) zieleG osEonowa;
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć lokalizacji funkcji usEugowej w bu-

dynku wolnostojącym lub wbudowanej w budynek 
mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na granicy 
dziaEki zachowanie standardów jako[ci [rodowiska 
będących skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEu-
gowej,

c) morliwo[ć lokalizacji funkcji agroturystycznej,
d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-

dzenie miejsc do parkowania, dla obsEugi funkcji 
usEugowej,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu – 15,0 m od drogi gminnej symbo-
lem KG-D, 10,0 m od krawędzi rowu melioracyjne-
go, 15,0 m od osi gazociągu wysokiego ci[nienia,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 50% jej po-

wierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 

40% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową - 30% jej po-

wierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą, 

- budynku gospodarczego, gararowego w zabu-
dowie mieszkaniowej jednorodzinnej - jedna kondy-
gnacja nadziemna, do 6,0 m; 

e) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego - dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

10 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 61b, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug publicz-
nych (obiekt uryteczno[ci publicznej),

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) zabudowa terenu zgodnie na warunkach okre-
[lonych w niniejszym planie oraz z zachowaniem 
przepisów szczególnych,

b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje speE-
nienie wymogów dotyczących standardów jako[ci 
[rodowiska, okre[lonych w przepisach szczegól-
nych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i wód 
podziemnych,

c) zakazuje się prowadzenia jakiejkolwiek dziaEal-
no[ci związanej z produkcją i handlem artykuEami 
rywno[ciowymi,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

e) teren nalery zabezpieczyć przed przenikaniem 
substancji szkodliwych dla [rodowiska do wód i zie-
mi,

f) nasadzenie zieleni izolacyjnej od strony cmen-
tarza,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od krawędzi jezdni drogi wo-
jewódzkiej oznaczonej symbolem KW-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 40 % powierzchni dziaEki
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c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynek usEugowy - dwie kondygnacje nadziem-
ne, do 9,0 m; 

- budynek gospodarczo - gararowy towarzyszący 
funkcji terenu– jedna kondygnacja nadziemna, do 
6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku usEugowego - dach dwu lub wielospa-

dowy o nachyleniu poEaci dachowych 30o- 45o, 
- budynku gospodarczo- gararowego towarzyszą-

cego funkcji terenu– dach dwu lub wielospadowy o 
nachyleniu poEaci dachowych 15o- 45o, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem 

KW-Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnio-
nych z zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni 
urytkowej usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

2 PG – teren powierzchniowej eksploatacji surow-
ców

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 63, przeznacza się na lokalizację ko-
palni piasku,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) realizacja kopalni piasku wymaga uprzedniego 
uzyskania koncesji wEa[ciwego organu,

b) morliwo[ć zagospodarowania terenu na ko-
palnię piasku, z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych, w tym dotyczących procedury oceny od-
dziaEywania przedsięwzięcia na [rodowisko oraz 
ochrony interesów osób trzecich,

c) realizacja inwestycji i eksploatacja zEora zgod-
nie z dokumentacją geologiczną, wymaganiami i 
warunkami okre[lonymi w koncesji,

d) w zagospodarowaniu terenu i eksploatacji zEora 
nalery uwzględnić zachowanie nadkEadu podEora dla 
ochrony wód podziemnych oraz filarów ochronnych 
od strony drogi gminnej i dziaEek gruntowych uryt-
kowanych rolniczo o szaro[ci min.10,0 m, je[li takie 
wymagania nie zostaną okre[lone w dokumentach 
dotyczących zasad i warunków eksploatacji zEora,

e) eksploatacja piasku nie more spowodować 
trwaEej degradacji [rodowiska przyrodniczego, re-
kultywacja terenów poeksploatacyjnych na cele le-
[ne lub zbiornika wodnego,

f) dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeG 
dróg wewnętrznych, stanowiących zaplecze eksplo-
atacji piasku,

g) nasadzenie zieleni osEonowej i izolacyjnej od 
strony sąsiednich,

3) obsEuga komunikacyjna z drogi gminnej ozna-
czonej symbolem KG-D,

4) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 64, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeE-niającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
1000 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
standardów jako[ci [rodowiska będących skutkiem 
prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową usEugową i mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 50% jej powierzchni, 
- dla dziaEki z zabudową usEugową lub mieszkalno-

usEugową - 40% jej powierzchni, 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-

) p y g p
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ziemna, do 8,0 m, 
- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 

kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 
d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy, z zachowaniem warunków i wymagaG 
przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 65, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające: nieuciąrliwe usEu-
gi komercyjne z zakresu handlu, maEej gastronomii 
lub innych rodzajów usEug nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowymi i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 30% jej powierzchni, 

- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 
40% jej powierzchni, 

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej:

- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-
dzinną – 50% jej powierzchni, 

- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową - 
30% jej powierzchni, 

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) projektowanie i urządzenie zjazdu z drogi pu-
blicznej, z uwzględnieniem wymagaG przepisów 
szczególnych,

c) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

5 KS– teren obiektów i urządzeG obsEugi komu-
nikacji

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączni-
ku graficznym nr 66, przeznacza się na lokalizację 
obiektów i urządzeG stacji paliw,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) usEugi komercyjne towarzyszące stacji paliw,
b) towarzysząca infrastruktura techniczna, obiek-

ty i urządzenia zaplecza obsEugi komunikacji,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym
b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-

niczenie oddziaEywania projektowanej dziaEalno[ci 
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usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) morliwo[ć lokalizacji na dziaEce obiektów i 
urządzeG stacji paliw pEynnych, zaliczonej do przed-
sięwzięć, wymagających przeprowadzenia oceny 
oddziaEywania na [rodowisko oraz obiektów prze-
znaczonych na usEugi towarzyszące stacji paliw, w 
zakresie: handlu, gastronomii oraz dla obsEugi komu-
nikacji jak: myjnia, usEugi serwisowe, zaopatrzenie 
w akcesoria samochodowe i inne usEugi towarzy-
szące,

d) sytuowanie obiektów i urządzeG stacji paliw z 
zachowaniem wymagaG i warunków okre[lonych 
w przepisach szczególnych; obowiązują wymaga-
nia minimalnych odlegEo[ci sytuowania obiektów 
budowlanych od budowli i urządzeG stanowiących 
gEówne wyposarenie stacji paliw,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania oraz ciągów komuni-
kacyjnych niezbędnych do obsEugi funkcji terenu,

f) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie pla-
ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-
niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-
dowiska; stacja paliw powinna być wyposarona w 
instalacje wodociągowe, sanitarne i deszczowe oraz 
urządzenia oczyszczające [cieki do poziomu okre-
[lonego przepisach,

g) nasadzenie zieleni izolacyjnej i ozdobnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowej,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy dla lokalizacji 
obiektów kubaturowych zgodnie z rysunkiem planu; 
20,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej ozna-
czonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40 % powierzchni terenu,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 40% powierzchni terenu;

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- obiektu stacji paliw – jedna kondygnacja nad-
ziemna, dostosowana do typowych tego rodzaju 
obiektów; 

- obiekty przeznaczone na usEugi towarzyszące 
stacji paliw - jedna kondygnacja nadziemna do 8,0 
m; 

- obiektów gospodarczych, gararowych towarzy-
szących funkcji usEugowej– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- obiekt stacji paliw – zgodnie z wymaganiami dla 

tego typu obiektów, 
- obiekty przeznaczone na usEugi towarzyszące 

stacji paliw – dachy dwu lub wielospadowe o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych do 45o; 

- budynek gospodarczy, gararowy towarzyszące 
funkcji usEugowej dach dwu lub wielospadowe o na-
chyleniu poEaci dachowych 15o- 30o dopuszcza się 
dach pEaski, z zachowaniem warunków i wymagaG 
przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) projektowanie i urządzenie zjazdu z drogi po-
wiatowej, z uwzględnieniem wymagaG przepisów 
szczególnych,

c) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 5 miejsc na 1 dystrybutor oraz 1 
miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

6 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 67, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
b) nieuciąrliwe rzemiosEo,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się w budynku usEugowym funkcję 

mieszkalną dla wEa[ciciela usEug,
c) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-

niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

d) dopuszcza się wydzielenie dziaEki budowlanej z 
zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 1000 
m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod 
warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicz-
nej,

e) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej jak: usEugi handlu, gastro-
nomii, rzemiosEa, napraw i konserwacji, oraz inne 
rodzaje usEug o zblironych wymaganiach lokalizacyj-
nych dla których ocena oddziaEywania na [rodowi-
sko nie wykazuje uciąrliwo[ci dla sąsiedztwa funk-
cji mieszkalnych,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
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dzenie miejsc do parkowania,
g) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie 

placów i podjazdów zabezpieczające przed przeni-
kaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla 
[rodowiska;

h) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i izola-
cyjnej od strony terenów polnych,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
40% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 40 % powierzchni dziaEki

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku usEugowego, mieszkalnego – dwie kon-
dygnacje nadziemne nadziemne, druga kondygnacja 
w poddaszu urytkowym, do 9,0m, 

- budynków gospodarczych, gararowych – jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku usEugowego, mieszkalnego – dach dwu 

lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
30o- 45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni 
urytkowej usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 68, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug nie 
powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 
funkcji mieszkalnych,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowymi i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od krawędzi jezdni drogi po-
wiatowej oznaczonej symbolem KP-L,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
-30% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 50% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 7,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

L, realizacja zjazdu, na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

8 MN, U– teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej i zabudowy usEugowej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 69, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy 
o funkcji usEugowej zakresu usEug komercyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
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a) nieuciąrliwe rzemiosEo
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-

niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej o profilu usEug bytowych, 
jak: usEugi handlu, gastronomii, rzemiosEa, napraw 
i konserwacji oraz inne rodzaje usEug o zblironych 
wymaganiach lokalizacyjnych, nie uciąrliwych dla 
sąsiedztwa funkcji mieszkalnych,

d) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

f) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie pla-
ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-
niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-
dowiska;

g) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowej,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną - 25% powierzchni dziaEki, 
- dziaEki z zabudową usEugową lub usEugowo-

mieszkalną – 40% jej powierzchni; 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną - 50% powierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową usEugową lub usEugowo-

mieszkalną – 40% jej powierzchni; 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 

dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-

gowych w ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni 
urytkowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

9 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 70, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, kultury, ochrony zdrowia 
- nie powodujących niekorzystnego oddziaEywania 
dla funkcji mieszkalnych,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-
nek mieszkalny lub gospodarczy, pod warunkiem, 
re na granicy dziaEki zostaną zachowane standardy 
jako[ci [rodowiska będące skutkiem prowadzonej 
dziaEalno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

d) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni 1000 
m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz 
1500 m2 pod zabudowę mieszkalno-usEugową pod 
warunkiem zapewnienia dostępu do drogi publicz-
nej,

e) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-L, 10,0 m 
od granicy z drogą wewnętrzną gminną (dziaEka nr 
ewid. 14),

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 20% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową – 

30% powierzchni dziaEki; 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
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gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 60% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno- usEugową– 

50% powierzchni dziaEki; 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowej – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna:
- z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-L 

lub drogi wewnętrznej gminnej dojazdowej (dziaEka 
nr ewid14), realizacja zjazdu z drogi powiatowej na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi, 

- obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug, 

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

9a MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 70, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
1000 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu, w odlegEo[ci:

- 15,0 m od krawędzi jezdni drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-L, 

- 10,0 m od istniejącej drogi wewnętrznej gminnej 
(dziaEka nr ewid.10), 

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
– 30% powierzchni dziaEki:

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 40% powierzchni dziaEki:

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego– dwie kondygnacje nad-
ziemne , druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego – dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30o-45o; 

- budynków gospodarczych, gararowych - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy, z zachowaniem warunków i wymagaG 
przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna z drogi powiatowej 
oznaczonej symbolem KP-L, realizacja zjazdu na wa-
runkach uzgodnionych z zarządcą drogi,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

10 MN, 11 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 71, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie zamienne: zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwie rolnym,

3) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, kultury, ochrony zdrowia 
- nie powodujących niekorzystnego oddziaEywania 
dla funkcji mieszkalnych,

4) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub zamiennym i uzupeE-
niającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
1000 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
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ną pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie standardów jako[ci [ro-
dowiska będących skutkiem prowadzonej dziaEalno-
[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

e) w zagospodarowaniu dziaEki zachować wolny 
od zabudowy pas techniczny od napowietrznej linii 
elektroenergetycznej [redniego napięcia, zgodnie z 
rysunkiem planu,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 10,0 m od projektowanej drogi do-
jazdowej (ciągu pieszo-jezdnego) oznaczonej sym-
bolem KDX;

5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEek z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 20% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno- usEugową– 

40% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową – 50% po-

wierzchni dziaEki; 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 60% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową– 

40% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEki z zabudową zagrodową – 30% po-

wierzchni dziaEki; 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą 

- budynku gospodarczego, gararowego towarzy-
sząca zabudowie jednorodzinnej - jedna kondygna-
cja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-

nospadowy, z zachowaniem warunków i wymagaG 
przepisów szczególnych, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z projektowanej drogi dojazdowej (ciągu pieszo-

jezdnego) oznaczonej symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

12 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 71, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym lub zamiennym i uzupeEniającym,
b) dopuszcza się funkcję mieszkalną dla wEa[cicie-

la dziaEki,
c) zagospodarowaniu terenu obowiązuje ograni-

czenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno[ci 
usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

d) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej jak: usEugi handlu, gastrono-
mii, rzemiosEa, napraw i konserwacji oraz inne rodza-
je usEug o zblironych wymaganiach lokalizacyjnych 
dla których ocena oddziaEywania na [rodowisko nie 
wykazuje uciąrliwo[ci dla sąsiedztwa funkcji miesz-
kalnych,

e) dopuszcza się wydzielenie dziaEki budowlanej z 
zachowaniem minimalnej powierzchni 1000 m2 pod 
zabudowę mieszkaniową jednorodzinną pod warun-
kiem zapewnienia dostępu do drogi publicznej,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

g) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie 
placów i podjazdów zabezpieczające przed przeni-
kaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla 
[rodowiska,

h) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i izola-
cyjnej od strony terenów polnych,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy 10,0 m od pro-
jektowanej drogi dojazdowej (ciągu pieszo-jezdne-
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go) oznaczonej symbolem KDX,
5) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 20% powierzchni dziaEki, 
- dla dziaEki z zabudową usEugową – 40% po-

wierzchni dziaEki, 
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej:
- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednoro-

dzinną – 60% powierzchni dziaEki; 
- dla dziaEki z zabudową usEugową – 40% po-

wierzchni dziaEki; 
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego – dwie 

kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu uryt-
kowym, do 9,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego– jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0m, 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego i usEugowego – dach dwu 

lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu poEa-
ci dachowych 30o-45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

6) obsEuga komunikacyjna:
a) z projektowanej drogi dojazdowej (ciągu pieszo-

jezdnego) oznaczonej symbolem KDX,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

7) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

8) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 71, przeznacza się na drogę we-
wnętrzną (ciąg pieszo-jezdny),

2) Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) adaptacja istniejącej drogi lokalnej (dz. nr 

ew.369) jako ciągu pieszo – jezdnego,
b) parametry drogi - szeroko[ć w liniach rozgrani-

czających –5,0m.
13 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospo-

darstwie rolnym
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 72, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające:

a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-
dlu, gastronomii, rzemiosEa i obsEugi rolnictwa,

b) zaplecze magazynowo-skEadowe,
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć lokalizacji w siedlisku funkcji usEu-

gowej w budynku wolnostojącym lub wbudowanej 
w budynek mieszkalny lub gospodarczy, pod wa-
runkiem, re na granicy dziaEki zostaną zachowane 
standardy jako[ci [rodowiska będące skutkiem pro-
wadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

c) dopuszcza się realizację towarzyszących obiek-
tów i urządzeG zaplecza magazynowo-skEadowego,

d) w zagospodarowaniu terenu nalery uwzględnić 
urządzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
50% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 30% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, dopuszcza się 
dach pEaski lub jednospadowy z zachowaniem wa-
runków i wymagaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z, 

realizacja zjazdu na warunkach zarządcy drogi,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 50 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,
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b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

14 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 73, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie standardów jako[ci [ro-
dowiska będących skutkiem prowadzonej dziaEalno-
[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

d) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu:

- 15,0 m od drogi gminnej oznaczonej symbolem 
KG-D, 

- 10,0 m od brzegu rowu melioracyjnego, 
4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 

30% powierzchni dziaEki;
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 40% powierzchni dziaEki;
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno - usEugowe-

go – dwie kondygnacje nadziemne , druga w podda-
szu urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,
b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:
a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

15 U, 16 U – tereny zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 74, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym,

b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-
niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) dopuszcza się w obiektach usEugowych funkcję 
mieszkalną dla wEa[ciciela dziaEki,

d) morliwo[ć lokalizacji obiektów i urządzeG dla 
dziaEalno[ci usEugowej z zakresu usEug handlu, ga-
stronomii, rzemiosEo, naprawy i konserwacje, han-
del hurtowy oraz inne rodzaje usEug o zblironych 
wymaganiach lokalizacyjnych, nie uciąrliwych dla 
sąsiedztwa funkcji mieszkalnych,

e) dopuszcza się lokalizację jednego budynku 
mieszkalnego jako funkcji towarzyszącej usEugom,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

g) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie 
placów i podjazdów zabezpieczające przed przeni-
kaniem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla 
[rodowiska,

h) obowiązuje zagospodarowanie terenu plani-
stycznego ozn. symbolem 16 U – zgodnie z uwa-
runkowaniami ochrony archeologicznej; inwestycje, 
którym towarzyszą prace ziemne muszą być zgEa-
szane do wojewódzkiego konserwatora zbytków, 
w celu uzyskania wytycznych konserwatorskich 
dla prowadzonej inwestycji i wymagaG dotyczących 
nadzoru archeologicznego,

i) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej dosto-
sowane do wymagaG lokalizacyjnych i funkcjonal-
nych dziaEalno[ci usEugowej,

j) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
30% powierzchni dziaEki,
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b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 50% jej powierzchni,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku usEugowego, mieszkalnego– dwie kon-
dygnacje nadziemne , druga w poddaszu urytko-
wym, do 9,0 m; 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku usEugowego i mieszkalnego– dach dwu 

lub wielospadowy o symetrycznym nachyleniu poEa-
ci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni 
urytkowej usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

18 ZL, 19 ZL– teren przeznaczony na zalesienie
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 74b przeznacza się na zalesienie,
2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zakEadanie upraw le[nych w odlegEo[ci nie 

mniejszej nir 3,0 m od granicy sąsiedniej dziaEki; 
dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci do 1,5 m od 
granicy dziaEki przypadku gdy sąsiednia dziaEka jest 
zalesiona, 

b) ksztaEtowanie lasu o zrórnicowanym skEadzie 
gatunkowym drzewostanu le[nego, odpowiadają-
cym siedliskom rodzimym, 

2 U – teren zabudowy usEugowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 76, przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) adaptacja z morliwo[cią rozbudowy, przebudo-
wy istniejącego budynku na funkcje zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym

b) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-
niczenie oddziaEywania projektowanych dziaEalno-
[ci usEugowych w granicach wydzielonego terenu, 
speEnienie wymogów dotyczących standardów ja-
ko[ci [rodowiska, okre[lonych w przepisach szcze-
gólnych, w zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i 
wód podziemnych,

c) morliwo[ć prowadzenia dziaEalno[ci produkcyj-
no-usEugowej i magazynowo-skEadowej, takiej jak: 
usEugi handlu, rórne rodzaje usEug bytowych, rze-
miosEo oraz inne funkcje o zblironych wymaganiach 
lokalizacyjnych np. zaopatrzenie i handel hurtowy, 
dla których ocena oddziaEywania na [rodowisko nie 
wykazuje uciąrliwo[ci przekraczającej standardy ja-
ko[ci [rodowiska na granicy terenu do którego in-
westor ma tytuE prawny,

d) dopuszcza się funkcję mieszkalną w obiekcie 
usEugowym dla wEa[ciciela dziaEki,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) wymagane utwardzenie oraz odwodnienie pla-
ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-
niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-
dowiska,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 15,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
– 20 % powierzchni terenu,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 60 % powierzchni terenu,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku usEugowego – dwie kondygnacje nad-
ziemne, do 9,0m, 

- budynku gospodarczego, gararowego – jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku usEugowego dach dwu lub wielospado-

we o nachyleniu poEaci dachowych do 45o, 
- budynku gospodarczego, gararowego– dach 

dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach jed-
nospadowy lub pEaski, z zachowaniem warunków i 
wymagaG przepisów szczególnych. 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, z wykorzystaniem istniejącego zjazdu na dziaEkę,
b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-

gowych w ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni 
urytkowej usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
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nej z ukEadem zewnętrznym:
a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

5 ZL, 6 ZL – teren przeznaczony na zalesienie
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 77b przeznacza się na zalesienie,
2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zakEadanie upraw le[nych, ksztaEtowanie lasu o 

zrórnicowanym skEadzie gatunkowym drzewostanu 
le[nego, odpowiadającym siedliskom rodzimym

7U,MN – teren zabudowy usEugowej i zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 77c przeznacza się na lokalizację za-
budowy o funkcji usEugowej z zakresu usEug komer-
cyjnych i zabudowy mieszkalnej,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 
podstawowym,

b) adaptacja istniejącej lecznicy weterynaryjnej z 
morliwo[cią rozbudowy budynku dla potrzeb funk-
cji usEugowej i na cele mieszkalne; dopuszcza się 
uzupeEnienie zabudowy zgodnie z przeznaczeniem 
terenu, z zachowaniem warunków technicznych 
okre[lonych w przepisach szczególnych,

c) realizacja wolnostojacego budynku mieszkalne-
go jednorodzinnego,

d) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje ogra-
niczenie oddziaEywania dziaEalno[ci usEugowej w 
granicach wydzielonego terenu, speEnienie wymo-
gów dotyczących standardów jako[ci [rodowiska, 
okre[lonych w przepisach szczególnych w zakresie 
haEasu, czysto[ci powietrza i wód podziemnych,

e) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

f) w zagospodarowaniu dziaEki zachować pas 
techniczny od napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej [redniego napięcia, zgodnie z rysunkiem planu,

g) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej od ist-
niejącej zabudowy na sąsiedniej dziaEce i od strony 
terenów rolnych, ,

h) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 6,0 m od granicy z drogą dojazdową 
oznaczoną symbolem KDX,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 
– 30 % powierzchni terenu,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej – 50 % powierzchni terenu

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego i usEugowego– dwie kon-

dygnacje nadziemne nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0m, 

- budynku gospodarczego, gararowego – jedna 
kondygnacja, do 6,0 m, 

d) geometria dachów:
- budynku usEugowego, mieszkalnego dach dwu 

lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dachowych 
30o- 45o, dopuszcza się dach pEaski, 

- budynku gospodarczego, gararowego – dach 
dwu lub wielospadowe o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadku uzasadnionym zagospodarowa-
niem dziaEki, na budynku gospodarczo-gararowym, 
dopuszcza się dach jednospadowy lub pEaski, z za-
chowaniem warunków i wymagaG przepisów szcze-
gólnych. 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z 

poprzez drogę dojazdową oznaczoną symbolem 
KDX,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc parkin-
gowych w ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni 
urytkowej usEug;

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej z ukEadem zewnętrznym:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

KDX – teren drogi wewnętrznej dojazdowej
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 77c, przeznacza się na drogę we-
wnętrzną (ciąg pieszo-jezdny)

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) adaptacja istniejącej drogi lokalnej,
b) planowane parametry drogi - szeroko[ć w li-

niach rozgraniczających – 5,0m,
8 ZL– teren przeznaczony na zalesienie
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 77d przeznacza się na zalesienie,
2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-

wania terenu:
a) zakEadanie upraw le[nych w odlegEo[ci nie 

mniejszej nir 3,0 m od granicy sąsiedniej dziaEki; 
dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci do 1,5 m od 
granicy dziaEki przypadku gdy sąsiednia dziaEka jest 
zalesiona,

b) ksztaEtowanie lasu o zrórnicowanym skEadzie 
gatunkowym drzewostanu le[nego, odpowiadają-
cym siedliskom rodzimym, 
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1 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 78, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniająca:
a) usEugi komercyjne, nieuciąrliwe z zakresu han-

dlu, gastronomii, rzemiosEa i obsEugi rolnictwa,
3) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym i uzupeEniającym,
b) morliwo[ć lokalizacji w budynku wolnostoją-

cym lub wbudowanej w budynek mieszkalny lub 
gospodarczy, obowiązuje na granicy dziaEki zacho-
wanie wymaganych przepisami standardów jako[ci 
[rodowiska będących skutkiem prowadzonej dzia-
Ealno[ci usEugowej,

c) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc do parkowania,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu; 20,0 m od drogi gminnej oznaczonej 
symbolem KG-D,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
50% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 30% powierzchni dziaEki,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne , druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m; 

- budynku usEugowego – jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0m, 

- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 
10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 

lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o, 

- budynku gospodarczych, gararowych - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
gospodarczo-gararowych dopuszcza się dach pEaski 
lub jednospadowy z zachowaniem warunków i wy-
magaG przepisów szczególnych, 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 78a, przeznacza się na lokalizację za-
budowy mieszkaniowej,

2) przeznaczenie uzupeEniające:
a) nieuciąrliwe usEugi komercyjne z zakresu han-

dlu, maEej gastronomii lub innych rodzajów usEug o 
profilu usEug bytowych, nie powodujących nieko-
rzystnego oddziaEywania dla funkcji mieszkalnych;

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-
znaczeniem podstawowym lub uzupeEniającym,

b) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki budow-
lane z zachowaniem minimalnej powierzchni dziaEki 
1000 m2 pod zabudowę mieszkaniową jednorodzin-
ną pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej,

c) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 
budynku wolnostojącym lub wbudowanej w bu-
dynek mieszkalny lub gospodarczy, obowiązuje na 
granicy dziaEki zachowanie wymaganych przepisami 
szczególnymi standardów jako[ci [rodowiska będą-
cych skutkiem prowadzonej dziaEalno[ci usEugowej,

d) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-
dzenie miejsc parkingowych,

e) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z ry-
sunkiem planu - 20,0 m od krawędzi jezdni drogi 
powiatowej oznaczonej symbolem KP-Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 
20% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-
gicznie czynnej - 60% powierzchni dziaEki;

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-
wy:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 
– dwie kondygnacje nadziemne, druga w poddaszu 
urytkowym, do 9,0 m, 

- budynku usEugowego– jedna kondygnacja nad-
ziemna, do 8,0 m, 

- budynku gospodarczego, gararowego - jedna 
kondygnacja nadziemna, do 6,0 m; 

d) geometria dachów:
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- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego 
lub usEugowego – dach dwu lub wielospadowy o sy-
metrycznym nachyleniu poEaci dachowych 30o-45o; 

- budynku gospodarczego, gararowego– dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o; 

5) obsEuga komunikacyjna:
a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP 

-L – realizacja zjazdu na warunkach uzgodnionych z 
zarządca drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc parkingowych w 
ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej 
usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu. 

1 UK – teren obiektów kultury
1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 

graficznym nr 79, przeznacza się na obiekt kultu re-
ligijnego,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodaro-
wania terenu:

a) adaptacja kapliczki przydrornej, w pasie drogi 
ozn. symbolem KG-D,

b) ustala się ochronę ekspozycji kapliczki,
c) dopuszcza się zieleG ozdobną i realizację o[wie-

tlenia. 

1 RM – teren zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwie rolnym

1) teren objęty zmianą, okre[lony na zaEączniku 
graficznym nr 80, przeznacza się na lokalizację za-
budowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:
a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem 

podstawowym,
b) adaptacja istniejących budynków z morliwo[cią 

ich rozbudowy i uzupeEnienia o nowe obiekty zwią-
zane z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy: zgodnie z ry-
sunkiem planu - 12,0 m od krawędzi jezdni drogi 
gminnej oznaczonej symbolem KDG oraz 5,0 m od 

rowu,
3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 

30% powierzchni terenu,
b) minimalny wskapnik powierzchni terenu biolo-

gicznie czynnej - 40% powierzchni terenu,
c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy:
- budynku mieszkalnego dwie kondygnacje nad-

ziemne, druga w poddaszu urytkowym, do 9,0 m; 
- budynków gospodarczych i inwentarskich - do 

10,0 m, dopuszcza się wyrszą wysoko[ć budyn-
ków gospodarczych i inwentarskich dla potrzeb rol-
niczych uwarunkowanych prowadzoną produkcją 
rolniczą 

d) geometria dachów:
- budynku mieszkalnego - dach dwu lub wielo-

spadowy o symetrycznym nachyleniu poEaci dacho-
wych 30o-45o, 

- budynków gospodarczych, gararowych, - dach 
dwu lub wielospadowy o nachyleniu poEaci dacho-
wych 15o- 45o, 

- w przypadkach uzasadnionych parametrami 
dziaEki i zagospodarowaniem dziaEki, na budynkach 
magazynowo –skEadowych, gospodarczo-gararo-
wych dopuszcza się dach pEaski lub jednospadowy 
z zachowaniem warunków i wymagaG przepisów 
szczególnych, 

4) obsEuga komunikacyjna - z drogi gminnej ozna-
czonej symbolem KDG,

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-
nej :

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-
ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanali-
zacyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne roz-
wiązanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruk-
tury, zgodnie z warunkami technicznymi dysponen-
tów poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-
nia terenu na zasadach ogólnych planu.

RozdziaE III
USTALENIA OGÓLNE

§9. 1. Na terenach oznaczonych symbolami i 
wymienionych w §8, je[li ustalenia nie okre[lają 
szczegóEowych warunków, obowiązują następujące 
wymagania ogólne, dotyczące zabudowy i zagospo-
darowania terenów:

1) morliwo[ć zabudowy terenu zgodnie z przezna-
czeniem podstawowym, dopuszczalnym, uzupeEnia-
jącym i zamiennym, obejmująca lokalizację na dziaE-
ce budowlanej przeznaczonej na:

a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną: budyn-
ku mieszkalnego i zabudowy gospodarczo-gararo-
wej; realizację zaplecza funkcji mieszkalnej dopusz-
cza się jako budynek wielofunkcyjny lub w formie 
obiektów wolnostojących (gospodarczy i gararo-
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wy), morliwo[ć realizacji gararu w bryle budynku 
mieszkalnego;

b) zabudowę zagrodową: budynku mieszkalnego 
i zabudowy gospodarczej związanej z potrzebami 
gospodarstwa rolniczego; dla potrzeb funkcji zagro-
dowej dopuszcza się lokalizację obiektów inwen-
tarskich, magazynowo-skEadowych, gararowych i 
obiektów technologicznie wyspecjalizowanych (np. 
silosy, chEodnie, itp.) wraz budowlami i urządzenia-
mi stanowiącymi zaplecze techniczne i sanitarne 
(pEyty i zbiorniki na odpady odzwierzęce),

c) zabudowę mieszkaniowo-usEugową; dla potrzeb 
funkcji terenu dopuszcza się lokalizację budynku 
mieszkalnego i usEugowego, obiektu magazynowo- 
gararowego wraz z budowlami i urządzeniami sta-
nowiącymi zaplecze techniczne i sanitarne,

d) zabudowę usEugową: budynku usEugowego i 
zabudowy gospodarczo-gararowej; realizację zaple-
cza funkcji usEugowej dopuszcza się jako budynek 
wielofunkcyjny lub w formie obiektów wolno sto-
jących,

e) zabudowę usEugowo-produkcyjną; dla potrzeb 
funkcji terenu dopuszcza się lokalizację budynku 
usEugowego, produkcyjnego, obiektu magazynowo- 
skEadowego, gararowego i obiektów technologicz-
nie wyspecjalizowanych wraz budowlami i urządze-
niami stanowiącymi zaplecze techniczne i sanitarne.

2) przy podziaEach nieruchomo[ci obowiązuje 
uwzględnienie następujących szeroko[ci frontów 
dla nowowydzielanych dziaEek:

a) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
usEugowej min. 20,0 m,

b) dla zabudowy zagrodowej min. 25,0 m,
3) uciąrliwo[ci poszczególnych przedsięwzięć 

realizowanych zgodnie z ustaleniami planu winny 
ograniczać się do terenu do którego inwestor ma ty-
tuE prawny. W przypadku lokalizacji inwestycji zgod-
nie z przeznaczeniem terenu, która more wywoEać 
uciąrliwo[ci poza granicami dziaEki, raport oddzia-
Eywania na [rodowisko, o którym mowa w prze-
pisach szczególnych sporządza się obowiązkowo. 
O powyrszym ustaleniu nalery udzielać informacji 
zainteresowanym inwestorom i stronom biorącym 
udziaE w postępowaniu w sprawach budowlanych i 
ochrony [rodowiska,

4) na dziaEkach budowlanych poEoronych w odle-
gEo[ci min. 100,0 m od ogrodzenia terenu komunal-
nego ujęcia wody ustala się zakaz lokalizacji przydo-
mowych oczyszczalni [cieków,

5) przy realizacji stacji paliw ustala się speEnienie 
procedury okre[lonej dla przedsięwzięć mogących 
pogorszyć jako[ć wód podziemnych, w tym opra-
cowanie dokumentacji warunków hydrogeologicz-
nych, zgodnie z ustawą prawo geologiczne i gór-
nicze,

6) zabudowę i zagospodarowanie dziaEki nalery 
wykonywać w sposób nie kolidujący z istniejący-
mi urządzeniami elektroenergetycznymi. W strefach 
ochronnych linii elektroenergetycznych wyklucza się 
lokalizację budynków, sadzenie drzew wysokopien-

nych oraz skEadowanie materiaEów Eatwopalnych. 
Ewentualna przebudowa linii elektroenergetycznych 
w przypadku wystąpienia kolizji z planowaną zabu-
dową i zagospodarowaniem dziaEki jest dopuszczal-
na kosztem i staraniem inwestora, na podstawie 
warunków technicznych okre[lonych przez dyspo-
nenta sieci,

7) lokalizację urządzeG liniowych przewiduje się w 
pasach drogowych.

2. Ustala się następujące warunki ochrony konser-
watorskiej dotyczące stanowisk archeologicznych:

1) wszelkie prace ziemne (zwEaszcza o szerokim 
zakresie robót np. melioracje, inwestycje liniowe 
itp.) prowadzone w strefie obserwacji archeologicz-
nej powinny być opiniowane przez Lubelskiego Wo-
jewódzkiego Konserwatora Zabytków i poprzedzone 
wytycznymi konserwatorskimi, które okre[lą dalszy 
tok postępowania;

2) w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych 
i budowlanych przedmiotu, co do którego istnieje 
przypuszczenie ir jest on zabytkiem, nalery zabez-
pieczyć przedmiot i miejsce jego odkrycia oraz po-
wiadomić wojewódzkiego konserwatora zabytków 
lub wójta gminy.

3. Na obszarach objętych zmianą planu, obowią-
zują następujące zasady budowy i przebudowy sys-
temów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsEuga komunikacyjna – istniejącymi drogami 
publicznymi i projektowanymi ciągami pieszo-jezd-
nymi – zgodnie z ustaleniami szczegóEowymi zmia-
ny planu;

2) zaopatrzenie w wodę – z istniejących i projek-
towanych sieci wodociągowych, w etapie (do czasu 
realizacji sieci wodociągowej), dopuszcza się budo-
wę indywidualnych ujęć wody;

3) odprowadzenie [cieków – dopuszcza się reali-
zację bezodpEywowych zbiorników na nieczysto[ci 
ciekEe i przydomowych oczyszczalni [cieków; reali-
zacja przydomowych oczyszczalni [cieków powin-
na być poprzedzona badaniami hydrogeologicznymi; 
docelowo odprowadzenie [cieków do kanalizacji sa-
nitarnej i oczyszczalni [cieków;

4) gospodarka odpadami – postępowanie z odpa-
dami komunalnymi (w tym gromadzenie odpadów 
komunalnych) zgodnie z regulaminem utrzymania 
czysto[ci i porządku na terenie gminy; sposób po-
stępowania z odpadami innymi nir komunalne powi-
nien być zgodny z przepisami o odpadach;

5) zaopatrzenie w energię elektryczną:
a) realizowane będzie w oparciu o istniejące i 

projektowane sieci [redniego i niskiego napięcia; 
przyEączenie do sieci elektroenergetycznej nowych 
obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie 
uzalernione od warunków technicznych i ekono-
micznych przyEączenia i dostarczenia energii elek-
trycznej; w przypadku odmowy przyEączenia z po-
wodu braku ww. warunków oraz braku zastrzereG 
od tej odmowy ze strony Urzędu Regulacji Energe-
tyki, przyEączenie more być kontynuowane przez 
strony po zawarciu stosownej umowy,
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b) zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 
sposób morliwie nie kolidujący z istniejącymi urzą-
dzeniami elektroenergetycznymi; nalery zapewnić 
staEy dostęp do urządzeG i sieci dla sEurb eksplo-
atacyjnych z uryciem sprzętu cięrkiego; ewentualna 
przebudowa linii i urządzeG elektroenergetycznych 
kolidujących z planowanym zagospodarowaniem 
oraz wykonanie obostrzeG w miejscach skrzyrowaG 
lub zblireG projektowanych obiektów (w zalerno[ci 
od rodzaju obiektu) z istniejącymi napowietrznymi 
liniami elektroenergetycznymi odbywać się będzie 
kosztem i staraniem inwestora projektowanej zabu-
dowy, na podstawie warunków przebudowy kolidu-
jących urządzeG elektroenergetycznych i stosownej 
umowy cywilno-prawnej, zawartej z wEa[cicielem 
sieci elektroenergetycznej,

c) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc 
i energię elektryczną, dopuszcza się dla zasilania 
obecnych i przyszEych odbiorców energii elektrycz-
nej, budowę linii elektroenergetycznych [redniego 
i niskiego napięcia oraz stacji transformatorowych 
15/04 kV,

d) dopuszcza się morliwo[ć wyznaczenia nowych 
terenów pod realizację stacji transformatorowych, 
których nie uwzględniono w rysunkach planu, je-
reli uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebowania 
mocy,

e) planowane wnętrzowe stacje transformatoro-
we nalery lokalizować na terenach wywEaszczo-
nych, dla których morliwy jest dogodny dojazd dla 
sprzętu cięrkiego, o powierzchni gruntu pod stację 
do 80 m2, dopuszcza się realizację stacji transfor-
matorowych w odlegEo[ci 1,5 m od granicy sąsied-
niej dziaEki;

f) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenerge-
tycznej nalery przewidzieć w pasach technicznych 
zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną 
i innych trasach nie wyznaczonych w planie, nie-
zbędnych do prawidEowego funkcjonowania sieci; 
dla linii kablowych [redniego i niskiego napięcia oraz 
zEącz kablowych, pas techniczny winien być o sze-
roko[ci min. 1 m; w pasach tych nie wolno sadzić 
drzew i krzewów oraz skEadować materiaEów,

g) w terenach zabudowy, budowę liniowych urzą-
dzeG elektroenergetycznych nalery realizować w li-
niach rozgraniczających ulicy (drogi); w przypadku 
lokalizacji linii elektroenergetycznych i zEącz kablo-
wych w pasach technicznych dróg, szeroko[ć pa-
sów technicznych pod infrastrukturę elektroenerge-
tyczną winna być zgodna z przepisami dotyczącymi 
budowy i eksploatacji dróg,

h) poza terenami zabudowy, wzdEur dróg publicz-
nych linie elektroenergetyczne w wykonaniu napo-
wietrznym nalery realizować zgodnie z przepisami 
ustawy o drogach publicznych;

6) dla istniejących napowietrznych linii elektro-
energetycznych [redniego napięcia SN-15kV i ni-
skiego napięcia nn:

a) wyznacza się pas techniczny z zakazem nasa-
dzeG drzew wysokopiennych, skEadowania materia-

Eów Eatwopalnych – o szeroko[ci 15,0 m tj. 7,5 m 
od osi linii,

b) w przypadku likwidacji linii, bądp jej przebudo-
wy np. skablowania, ulega likwidacji równier wy-
znaczona strefa, a tereny objęte strefą, otrzymują 
funkcje zgodnie z funkcją terenów przylegEych,

c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew 
niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrod-
nicze, pod warunkiem zachowania wymaganych 
przepisami odlegEo[ci drzew i gaEęzi od linii elektro-
energetycznych; zblirenie obiektu budowlanego na 
odlegEo[ć mniejszą nir ww. wymaga uzyskania in-
dywidualnej zgody i speEnienia warunków, okre[lo-
nych przez dysponenta sieci,

d) dla linii niskiego napięcia wymaga się zachowa-
nia odlegEo[ci zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi; przy zadrzewieniach w pasach technicznych linii 
elektroenergetycznych zlokalizowanych na terenie 
planowanej zabudowy nalery zachować wymagane 
przepisami odlegEo[ci gaEęzi i drzew od linii elektro-
energetycznych;

7) zapewnienie Eączno[ci telefonicznej – w opar-
ciu o bezprzewodowe i przewodowe sieci telekomu-
nikacyjne, realizacja sieci telefonicznych – wyEącz-
nie w wykonaniu kablowym, doziemnym;

8) zaopatrzenie w gaz przewodowy w oparciu 
o istniejące sieci wysokiego i [redniego ci[nienia. 
oródEem zasilania rozdzielczej sieci będzie istnieją-
ca stacja redukcyjno-pomiarowa w Jarczewie oraz 
sieć rozdzielcza gazociągów [redniego ci[nienia. 
Dalsza gazyfikacja gminy przez przedsiębiorstwo 
gazownicze będzie mo[liwa je[li zaistnieją technicz-
ne i ekonomiczne warunki budowy sieci gazowych. 
W przypadku braku morliwo[ci budowy odcinków 
sieci gazowych zgodnie z art. 7 pkt ustawy Pra-
wo Energetyczne, gazyfikacja gminy more być re-
alizowana na warunkach okre[lonych w odrębnych 
umowach zawartych pomiędzy przedsiębiorstwem 
gazowniczym a gmina / odbiorcą. WokóE gazocią-
gów obowiązuje zachowanie wymaganych pasów 
ochronnych – zgodnie z warunkami okre[lonymi w 
przepisach szczególnych.Ponadto ustala się nastę-
pujące zasady:

a) sytuowanie projektowanej sieci gazowej w li-
niach rozgraniczających dróg publicznych i niepu-
blicznych,

b) sytuowanie ogrodzeG w odlegEo[ci min.0,5 m 
od gazociągu w rzucie poziomym,

c) lokalizacja szafek gazowych w liniach ogrodzeG 
dla budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego, 
w pozostaEych przypadkach w miejscu uzgodnio-
nym z zarządzającym siecią gazową;

4. Ustala się zasady lokalizacji na dziaEkach bu-
dowlanych obiektów budowlanych (w tym prze-
znaczonych na staEy pobyt ludzi), realizowanych 
zgodnie z przeznaczeniem terenów, objętych niniej-
szą zmianą planu oraz zatwierdzonych uchwaEą nr 
X/83/2004 Rady Gminy w Woli MysEowskiej z dnia 
19 marca 2004 r., od strony obsEugujących je dróg :

1) z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudo-
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wy okre[lonych ustaleniach ogólnych i ustaleniach 
szczegóEowych,

2) przy sytuowaniu obiektów budowlanych na za-
budowanych dziaEkach, obowiązuje uwzględnienie 
zasady dobrego sąsiedztwa w oparciu o przepisy 
szczególne dla terenów i obiektów sąsiednich, do-
puszcza się lokalizację budynków mieszkalnych w 
odlegEo[ciach mniejszych nir okre[lonych w pkt.1, 
nie mniejszych nir ustalone w przepisach ustawy o 
drogach publicznych, w uzgodnieniu z wEa[ciwym 
zarządcą drogi; odlegEo[ci mogą zostać zmniejszone 
jedynie w przypadku gdy ich usytuowanie na dziaEce 
nie jest morliwe z zachowaniem zasady dobrego są-
siedztwa i wymagaG przepisów szczególnych.

5. Ustala się warunki grodzenia dziaEek budowla-
nych w terenach planistycznych, objętych zmianą 
planu oraz zatwierdzonych uchwaEą nr X/83/2004 
Rady Gminy w Woli MysEowskiej z dnia 19 marca 
2004 r., od strony obsEugujących je dróg:

1) w minimalnej odlegEo[ci wyznaczonej przez li-
nie rozgraniczające teren i ww. drogi, lub okre[lonej 
w ustaleniach szczegóEowych, z warunkami re:

a) nie będą kolidowaEy z istniejącą i projektowaną 
infrastrukturą techniczną,

b) nie będą kolidowaEy z innymi obiektami budow-
lanymi (np. sakralnymi) nie uwidocznionymi na za-
Eącznikach graficznych zmiany planu,

c) nie będą kolidowaEy z istniejącą zielenią wyso-
ką;

2) na terenach poEoronych przy drogach publicz-
nych minimalne odlegEo[ci okre[lone w pkt 1, mogą 
zostać zmienione, z zachowaniem przepisów szcze-
gólnych, dotyczących dróg publicznych;

3) na terenach poEoronych przy ogólnodostęp-
nych drogach dojazdowych (oznaczonych symbo-
lem KDX) oznaczonych liniami rozgraniczającymi, 
odlegEo[ci okre[lone w pkt 1 mogą zostać zmniej-
szone, z zachowaniem warunków:

a) uzyskania zgody zarządcy drogi na zblirenie 
ogrodzenia do drogi;

b) gdy linia rozgraniczająca zostaEa ustalona na 
podstawie projektu technicznego lub poprzez doko-
nanie podziaEu geodezyjnego.

6. Obowiązuje ochrona przed haEasem polegająca 
na utrzymaniu lub zmniejszeniu poziomu haEasu do 
poziomu haEasu dopuszczalnego (lub ponirej), okre-
[lonego przez wskapniki haEasu, zgodnie z przepisa-
mi szczególnymi, dla następujących rodzajów tere-
nów, przeznaczonych zmianą planu pod:

1) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozna-
czoną symbolem MN

2) zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkanio-
wą jednorodzinną oznaczoną symbolem RM,MN,

3) zabudowę zagrodową oznaczoną symbolem 
RM

4) usEugi sportu i rekreacji oznaczone symbolem 
US

5) zabudowę mieszkaniowo-usEugową oznaczoną 
symbolem MN,U

6) zabudowę usEugowo- mieszkaniową oznaczoną 

symbolem U,MN
7) zabudowę zagrodowo - usEugową oznaczoną 

symbolem RM,U.
7. Ustala się zasady lokalizacji budynków gospo-

darczych i inwentarskich obejmujących: chlewnie, 
obory, silosy i inne obiekty stanowiące zabudowę i 
zaplecze związane z funkcjonowaniem gospodarstw 
rolnych, ukierunkowanych na produkcję zwierzę-
cą, realizowanych na terenach zgodnie z przezna-
czeniem terenów, objętych niniejszą zmianą planu 
oraz zatwierdzonych uchwaEą nr X/83/2004 Rady 
Gminy w Woli MysEowskiej z dnia 19 marca 2004 
r., z zachowaniem nieprzekraczalnych linii zabudo-
wy okre[lonych ustaleniach ogólnych i ustaleniach 
szczegóEowych:

1) przy sytuowaniu wchodzących w skEad go-
spodarstw rolnych ww. budynków i urządzeG sEu-
rących bezpo[rednio hodowli lub produkcji zwie-
rzęcej na zabudowanych dziaEkach, obowiązuje 
zachowanie zasady dobrego sąsiedztwa i odlegEo[ci 
okre[lonych w przepisach szczególnych w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaEywać na 
[rodowisko,

2) w przypadku potrzeby rozbudowy lub sytuowa-
nia nowych budynków sEurących bezpo[rednio pro-
dukcji zwierzęcej w gospodarstwach produkcyjnych 
hodowlanych w znaczeniu przepisów odrębnych, 
nie zaliczanych do mogących znacząco oddziaEy-
wać na [rodowisko, obowiązuje uwzględnienie uza-
sadnionych interesów prawnych wEa[cicieli dziaEek 
przylegEych, dotyczących standardów sanitarnych i 
warunków zamieszkania przez zachowanie odlegEo-
[ci od granicy dziaEki okre[lonej w raporcie oddzia-
Eywania planowanego przedsięwzięcia na otoczenie 
sąsiedzkie lub innym tego typu opracowaniu specja-
listycznym,

3) w przypadkach uzasadnionych brakiem morli-
wo[ci rozbudowy lub usytuowania nowych budyn-
ków w istniejącym siedlisku lub na wyznaczonym 
w planie terenie zabudowy zagrodowej, budynki i 
urządzenia wymieniona w pkt.7 a i 7 b, mogą być 
lokalizowana na terenach oznaczonych RP, z zacho-
waniem warunków planu dotyczących ochrony [ro-
dowiska przyrodniczego i kulturowego.

§10. PRZEPISY KOFCOWE 
1. W zagospodarowaniu terenów oprócz ustaleG 

dotyczących zmiany przeznaczenia okre[lonych w 
rozdziale II i III, obowiązują ustalenia ogólne zawar-
te w tek[cie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wola MysEowska uchwalo-
nym UchwaEą Nr X/83/2004 Rady Gminy z dnia 19 
marca 2004 r, (ogE. w Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 81, 
poz. 1402, z pópn. zm).

2. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy na 
terenach objętych zmianami planu tracą moc usta-
lenia miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego gminy Wola MysEowska uchwalonego 
UchwaEą Nr X/83/2004 Rady Gminy z dnia 19 mar-
ca 2004 r. z pópn. zm.
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§11.  OpEata planistyczna 
Dla terenów oznaczonych symbolami, wymienio-

nych w §8 niniejszej uchwaEy, obowiązują zasady i 
stawki procentowe opEaty na rzecz gminy od wzro-
stu warto[ci nieruchomo[ci będącego skutkiem 
wej[cia w rycie planu, w wysoko[ci:

1) 5 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci terenów 
przeznaczonych pod:

a) tereny zalesieG oznaczone symbolem ZL
b) tereny ciągów pieszo – jezdnych oznaczonych 

symbolem KDX
2) 15 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci terenów 

przeznaczonych pod:
a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ozna-

czoną symbolem MN
b) zabudowę zagrodową i zabudowę mieszkanio-

wą jednorodzinną oznaczoną symbolem RM,MN,
c) zabudowę zagrodową oznaczoną symbolem RM
d) usEugi sportu i rekreacji oznaczone symbolem 

US
e) zabudowę mieszkaniowo-usEugową oznaczoną 

symbolem MN,U
f) zabudowę usEugowo- mieszkaniową oznaczoną 

symbolem U,MN
g) zabudowę zagrodowo - usEugową oznaczoną 

symbolem RM,U

h) zabudowę usEugową oznaczoną symbolem U
3) 20 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci terenów 

przeznaczonych pod:
a) przemysE oznaczony symbolem P
b) lokalizację obiektów i urządzeG stacji paliw 

oznaczoną symbolem KS
c) tereny powierzchniowej eksploatacji surowców 

oznaczone symbolem PG
d) tereny obiektów i urządzeG obsEugi telekomuni-

kacji oznaczone symbolem TT,R

§12. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 
Gminy Wola MysEowska. 

§13. UchwaEa podlega ogEoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 
od ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Lubelskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy
Tadeusz Talarek
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Załącznik nr 8a
do Uchwa ły Nr VI/31/2011
Rady Gminy Wola Mys łowska
z dnia 29 kwietnia 2011 roku
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Wyrys ze studium uwarunkowa ń
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Wola Mys łowska
skala 1:25000
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Załącznik nr 8c
do Uchwa ły Nr VI/31/2011
Rady Gminy Wola Mys łowska
z dnia 29 kwietnia 2011r.
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i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gminy Wola Mys łowska
skala 1:25000
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ZaEącznik nr 81
do uchwaEy nr VI/31/2011

Rady Gminy Wola MysEowska
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY GMINY WOLA MYSDOWSKA
o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego gminy Wola MysEowska – I etap

Zgodnie z 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 
pópniejszymi zmianami), Rada Gminy stwierdza, 
re w okresie wyEorenia projektu zmiany planu do 
publicznego wglądu oraz w okresie 14 dni po wy-

Eoreniu, przewidzianym na skEadanie uwag do pro-
jektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Wola MysEowska – I etap nie 
wpEynęEa radna uwaga dotycząca ustaleG dla funk-
cji terenów objętych niniejszą uchwaEą.
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ZaEącznik nr 82
do uchwaEy nr VI/31/2011

Rady Gminy Wola MysEowska
z dnia 29 kwietnia 2011 r.

 
ROZSTRZYGNIĘCIE 

RADY GMINY WOLA MYSDOWSKA
o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

Wola MysEowska – I etap inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 17, pkt 5 i 20 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 
o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-
tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 
gminy, oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga 
się zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Zrodki na realizację inwestycji z zakresu infra-
struktury technicznej (budowa ciągów pieszo-jezd-
nych i uzbrojenia ), nalerących do zadaG wEasnych 
gminy będą pochodzić z budretu gminy oraz będą 
pozyskiwane w ramach strukturalnych funduszy 
operacyjnych i [rodków pomocowych.

Realizacja inwestycji prowadzona będzie sukce-
sywnie, w miarę morliwo[ci finansowych gminy, 
przy zachowaniu zasady uwzględniającej interes pu-
bliczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielko-
[cią poniesionych nakEadów na jednego mieszkaGca, 
korzystającego z realizowanej inwestycji infrastruk-
turalnej. Ponadto przy realizacji zadaG przewiduje 
się wspóEdziaEanie z innymi podmiotami publicznymi 
i prywatnymi dziaEającymi i inwestującymi na tere-
nie gminy w celu optymalizacji wydatków.

Aktualne informacje na temat Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego znajdują się w internecie pod adresem: 
www.lublin.uw.gov.pl/duwl.html i na stronach edziennik.lublin.uw.gov.pl
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