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UCHWAŁA NR 0007.40.2011 RADY GMINY PRZYKONA 

 z dnia 18 marca 2011 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Przykona dla działek 
położonych w miejscowości Laski, Rogów, Bądków Drugi i Ewinów. 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 5 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorzņdzie gminnym1 , 
art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym2 
, uchwały nr XXVII/193/09 Rady Gminy Przykona 
z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Przykona dla działek położo-
nych w miejscowoŌci Laski, Rogów, Bņdków Drugi 
i Ewinów Rada Gminy Przykona uchwala, co na-
stňpuje:  

DZIAŁ I 
Zakres obowiązywania Uchwały 

§ 1. 1. Po stwierdzeniu zgodnoŌci z ustaleniami 
"Studium uwarunkowaŊ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Przykona" uchwa-
lonego 19 marca 2008r. uchwałņ nr XVII/106/08 
Rady Gminy Przykona, uchwala siň zmianň miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Gminy Przykona dla działek nr 66/4, 65, 62, 64, 
63/2, 54/2, 352/2, 115/1, 115/2, 304/3 położonych 
w miejscowoŌci Laski z przeznaczeniem pod tere-
ny zabudowy mieszkaniowej, dla działek nr 274, 
257/6, 241, 242, 344, 310, 160, 275 położonych 
w miejscowoŌci Rogów z przeznaczeniem pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej, dla działki nr 
106/2 położonej w miejscowoŌci Bņdków Drugi 
z przeznaczeniem pod tereny zabudowy mieszka-
niowej, dla działki nr 73/1 położonej 
w miejscowoŌci Ewinów z przeznaczeniem pod 
tereny zabudowy mieszkaniowej zwany dalej Pla-
nem. 

2. Plan obejmuje tereny wskazane na Rysun-
kach Planu, zawarte wewnņtrz granic obszarów 
                                                           
1Tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591. 
Zmiany do ustawy z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku 
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, 
poz. 1759, z 2005 roku Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 
1457, z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Nr 
146, poz. 1055, z 2007 roku Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 roku Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, 
z 2009 roku Nr 52, poz. 420, z 2010 roku Nr 157, poz. 
1241, Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675). 
2Tekst aktu: Dz. U. z 2003 roku, Nr 80, poz. 717. Zmiany 
do ustawy z 2004 roku Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, 
z 2005 roku Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 
roku Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2008 roku Nr 
123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 
220, poz. 1413, z 2010 roku Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 
474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 996, 
Nr 155, poz. 1043, Nr 130, poz. 871). 

objňtych planem, stanowiņce obszary położone 
w miejscowoŌci Laski, Rogów, Bņdków Drugi 
i Ewinów. 

3. Rysunki Planu na mapie w skali 1:1000 
wymienione w ust. 2 stanowiņ załņczniki nr 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 do niniejszej 
Uchwały i sņ jej integralnņ czňŌciņ. 

4. Załņcznik nr 1 stanowi Rysunek Planu dla 
działek nr 66/4, 65, 62, 64, 63/2 w miejscowoŌci 
Laski, 

5. Załņcznik nr 2 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 54/2 w miejscowoŌci Laski, 

6. Załņcznik nr 3 stanowi Rysunek Planu dla 
działek nr 115/1, 115/2 w miejscowoŌci Laski, 

7. Załņcznik nr 4 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 352/2 w miejscowoŌci Laski, 

8. Załņcznik nr 5 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 304/3 w miejscowoŌci Laski, 

9. Załņcznik nr 6 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 274 w miejscowoŌci Rogów, 

10. Załņcznik nr 7 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 257/6 w miejscowoŌci Rogów, 

11. Załņcznik nr 8 stanowi Rysunek Planu dla 
działki nr 310 w miejscowoŌci Rogów, 

12. Załņcznik nr 9 stanowi Rysunek Planu dla 
działek nr 241, 242 w miejscowoŌci Rogów, 

13. Załņcznik nr 10 stanowi Rysunek Planu 
dla działki nr 344 w miejscowoŌci Rogów, 

14. Załņcznik nr 11 stanowi Rysunek Planu 
dla działki nr 160 w miejscowoŌci Rogów, 

15. Załņcznik nr 12 stanowi Rysunek Planu 
dla działki nr 275 w miejscowoŌci Rogów, 

16. Załņcznik nr 13 stanowi Rysunek Planu 
dla działki nr 106/2 w miejscowoŌci Bņdków Drugi, 

17. Załņcznik nr 14 stanowi Rysunek Planu 
dla działki nr 73/1 w miejscowoŌci Ewinów. 

18. Rozstrzygniňcie w sprawie rozpatrzenia 
uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego 
wglņdu projektu planu miejscowego stanowi za-
łņcznik nr 15 do niniejszej Uchwały i jest jej inte-
gralnņ czňŌciņ. 

19. Rozstrzygniňcie w sprawie sposobu reali-
zacji zapisanych w Planie inwestycji z zakresu 
infrastruktury technicznej, które należņ do zadaŊ 
własnych gminy oraz w sprawie zasad ich finan-
sowania stanowi załņcznik nr 16 do niniejszej 
Uchwały i jest jej integralnņ czňŌciņ. 

20. Zmiana oznaczenia ewidencyjnego tere-
nów objňtych Planem dokonana po przystņpieniu 
do sporzņdzania miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego nie zmienia właŌciwoŌci 
niniejszej Uchwały, która obowiņzuje wówczas dla 
nowo wydzielonych lub oznaczonych nieruchomo-
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Ōci w zakresie okreŌlonym granicņ obszaru opra-
cowania. 

DZIAŁ II 
Definicje ogólne 

Rozdział I 
Definicje podstawowe 

§ 2. 1. Ilekroń w Uchwale jest mowa o: 
1) obszarze objňtym Uchwałņ lub obszarze 

opracowania – należy przez to rozumień 
wszystkie nieruchomoŌci lub ich czňŌci, 
także wody otwarte i inne jednostki prze-
strzenne, dla których przystņpiono do spo-
rzņdzania zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego zgodnie 
z uchwałņ nr XXVII/193/09 Rady Gminy 
Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 roku w 
sprawie zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego Gminy Przy-
kona dla działek położonych w miejscowo-
Ōci Laski, Rogów, Bņdków Drugi i Ewinów, 
zawarte wewnņtrz granic obszarów opra-
cowaŊ wskazanych na Rysunkach Planu, 

2) przepisie szczególnym lub przepisie odrňb-
nym – należy przez to rozumień przepisy 
prawa inne, niż ustawy, na podstawie któ-
rych uchwalono niniejszņ Uchwałň, 

3) przeznaczeniu dominujņcym – należy przez 
to rozumień podstawowe przeznaczenie te-
renu, to jest takie, w którym profil użytko-
wania terenu, bņdź sposób zagospodaro-
wania przewidziany dla danego terenu na-
kazany jest dla co najmniej 30% po-
wierzchni terenu, przy czym powierzchniň 
tň okreŌla siň na podstawie zsumowania 
wskaźnika intensywnoŌci zabudowy, 

4) przeznaczeniu uzupełniajņcym – należy 
przez to rozumień dodatkowe przeznacze-
nie terenu, to jest takie, w którym profil 
użytkowania terenu, bņdź sposób zagospo-
darowania przewidziany dla danego terenu 
nakazany jest dla co najwyżej 30% po-
wierzchni terenu, przy czym powierzchniň 
tň okreŌla siň na podstawie zsumowania 
wskaźnika intensywnoŌci zabudowy, 

5) terenie – należy przez to rozumień wydzie-
lonņ nieruchomoŌń, czňŌń nieruchomoŌci 
bņdź grupň nieruchomoŌci i ich czňŌci, dla 
których ustalono wspólnņ funkcjň lub 
wspólne zasady zagospodarowania, i dla 
których okreŌlono odrňbne, indywidualne 
oznaczenie liczbowo-literowe nazywane 
kodem terenu, 

6) Uchwale – należy przez to rozumień niniej-
szņ Uchwałň Rady Gminy Przykona, 

7) uchwale o przystņpieniu – należy przez to 
rozumień uchwałň nr XXVII/193/09 Rady 
Gminy Przykona z dnia 27 kwietnia 2009 
roku w sprawie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Przykona dla działek położonych w miej-

scowoŌci Laski, Rogów, Bņdków Drugi 
i Ewinów, 

8) uciņżliwoŌci – należy przez to rozumień od-
działywanie powodujņce przekraczanie 
standardów jakoŌci Ōrodowiska okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych poza tere-
nem, do którego inwestor posiada tytuł 
prawny, 

9) Ustawie – należy przez to rozumień ustawň 
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi 
zmianami), 

 
Rozdział II 

Uzupełniające definicje pojęć i oznaczeń 
obowiązujących w Uchwale 

§ 3. 1. Ilekroń w Uchwale jest mowa o: 
1) afiszu informacyjnym – należy przez to ro-

zumień dowolny obiekt, w szczególnoŌci 
planszň, plakat wraz z podkładem, element 
Ōwietlny okreŌlany przez jego zewnňtrzne 
krawňdzie, tablicň, służņcy przede wszyst-
kim celom informacyjnym, to jest wyja-
Ōnieniom przeznaczenia terenu, do którego 
siň odnosi, co obejmuje w sobie również 
obiekty służņce informowaniu o komercyj-
nej działalnoŌci prowadzonej na danym te-
renie wzglňdnie wskazujņce, jaki podmiot 
mieŌci siň na danym terenie, przy czym 
w szczególnoŌci nie jest afiszem informa-
cyjnym taki obiekt, który prezentuje ofero-
wane przez podmiot produkty lub usługi, 

2) afiszu reklamowym – należy przez to rozu-
mień dowolny obiekt, w szczególnoŌci 
planszň, plakat wraz z podkładem, element 
Ōwietlny okreŌlany przez jego zewnňtrzne 
krawňdzie, tablicň, służņcy przede wszyst-
kim celom reklamowym, to jest promowa-
niu produktów, usług, a także każdy inny 
element lub urzņdzenie nie spełniajņce wa-
runków okreŌlonych dla afiszu informacyj-
nego, 

3) dachu dwuspadowym z naczółkami – nale-
ży przez to rozumień rodzaj dachu dwuspa-
dowego, to jest posiadajņcego dwie poła-
cie dachowe, które łņczņ siň krawňdziņ 
w kalenicy, z których Ōciňto trójkņtne frag-
menty przy Ōcianach szczytowych tworzņc 
mniejsze dwie dodatkowe połacie, z za-
strzeżeniem, że krawňdź tak powstałych po-
łaci jest zlokalizowana wyżej niż krawňdź 
głównych połaci, a także że cecha ta jest 
wyraźnie wizualnie dostrzegalna, 

4) funkcji – należy przez to rozumień jednņ 
z postaci działalnoŌci, aktywnoŌci użytko-
wej lub wariantów profilu użytkowania, 
przy czym funkcja stanowi aspekt przezna-
czenia, 

5) kņcie nachylenia połaci dachowej – należy 
przez to rozumień kņt jaki powstaje pomiň-
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dzy umownņ płaszczyznņ poziomņ lub 
umownņ liniņ poziomņ a płaszczyznņ wy-
znaczanņ przez krokwie, krawňdzi podłużne 
krokwi lub płaszczyznņ wyznaczanņ przez 
wierzchnie elementy pokrycia dachu, wyra-
żonņ w stopniach, przy czym zaznacza siň, 
że w stosunku do wyznaczanych wartoŌci 
dopuszcza siň nie wiňcej niż 5% po-
wierzchni dachu o wartoŌci kņta nachylenia 
połaci dachowych różnej o nie wiňcej niż 2º 
od uregulowanych uchwałņ wartoŌci 
i jedynie w odniesieniu do sumy po-
wierzchni wszystkich elementów połaci, 

6) kodzie terenu – należy przez to rozumień 
oznaczenie liczbowo-literowe, zawierajņce 
oznaczenie liczbowe wyrażone dużņ i małņ 
literņ alfabetu łaciŊskiego wskazujņce 
umowny kod nazwy miejscowoŌci (odpo-
wiednio: Laski – La, Rogów – Rg, Bņdków 
Drugi – Bd, Ewinów - Ew), nastňpnie po-
przedzonņ myŌlnikiem liczbň porzņdkowņ 
wyrażonņ w cyfrach arabskich oraz ozna-
czenie literowe dużymi literami alfabetu ła-
ciŊskiego wskazujņce przeznaczenie terenu 
– jego funkcjň dominujņcņ, przy czym dla 
terenów komunikacji i transportu drogo-
wego dodatkowo po kodzie terenu stosuje 
siň poprzedzone myŌlnikiem oznaczenie li-
terowe dużymi literami alfabetu łaciŊskie-
go okreŌlajņcego klasň drogi, 

7) lukarnie lub kafrze – należy przez to rozu-
mień element zmieniajņcy połań dachu 
i wystajņcy ponad zasadniczņ jego po-
wierzchniň, mieszczņcy okno lub naŌwietle 
poddasza, nakryty jedno-, dwu- lub wielo-
spadowym fragmentem dachu, służņcy do-
Ōwietlaniu poddasza za poŌrednictwem 
pionowej powierzchni jako miejsca lokali-
zacji okna lub naŌwietla, 

8) nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień umownņ liniň definiujņcņ 
minimalnņ odległoŌń, w jakiej dopuszcza 
siň sytuowanie budynków od terenów 
o innych funkcjach, wyznaczonņ na Rysun-
ku Planu, 

9) obowiņzujņcej linii zabudowy – należy 
przez to rozumień umownņ liniň definiujņcņ 
obowiņzujņcņ odległoŌń, w jakiej nakazuje 
siň sytuowanie budynków od terenów 
o innych funkcjach, wyznaczonņ na Rysun-
ku Planu, 

10) szerokoŌci działki – należy przez to rozu-
mień odległoŌń miňdzy granicami działki 
prostopadłymi lub zbliżonymi do prosto-
padłych do frontu działki, z zastrzeżeniem, 
że jest to odległoŌń minimalna miňdzy tymi 
dwiema granicami, 

11) wskaźnik intensywnoŌci zabudowy – należy 
przez to rozumień wartoŌń wyrażonņ w 
procentach, a okreŌlajņcņ stosunek po-
wierzchni zabudowanej wszystkimi budyn-
kami na danej działce do powierzchni 
działki lub stosunek powierzchni zabudo-

wanej wszystkimi budynkami na danym te-
renie do powierzchni terenu, 

12) zabudowie wolno stojņcej – należy przez to 
rozumień takņ formň zabudowy, która po-
lega na lokalizowaniu budynku na działce 
w sposób zachowujņcy odległoŌci przewi-
dziane w przepisach odrňbnych jako pod-
stawowe od każdej granicy działki jako od-
ległoŌci minimalne, 

13) zadrzewieniach – należy przez to rozumień 
pojedyncze drzewa, krzewy, ich grupy, 
wraz z zajmowanym stanowiskiem, a także 
pnņcza i byliny. 

 

Rozdział III 
Symbole i oznaczenia użyte w Uchwale i na 

rysunkach planu 

§ 4. Oznaczenia obowiņzujņce w Uchwale 
1. Obowiņzujņcym oznaczeniem w Uchwale 

stanowiņcym jednoznaczne odniesienie ustaleŊ 
zagospodarowania przestrzennego i zabudowy do 
konkretnej czňŌci obszaru opracowania jest kod 
terenu. 

2. Obowiņzujņcym objaŌnieniem umownym 
wskazujņcym przeznaczenie dominujņce jest lite-
rowe oznaczenie na koŊcu każdego kodu terenu. 

3. ObjaŌnienia, o jakich mowa w ust. 2, mogņ 
byń tworzone ze skrótów, których znaczenie obo-
wiņzuje według poniższego zestawienia: 

1) MN – co należy rozumień jako teren zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wol-
nostojņcej, 

2) MN/U – co należy rozumień jako teren za-
budowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostojņcej oraz teren zabudowy usłu-
gowej, w tym teren zabudowy usług róż-
nych, to jest wszystkich pól działalnoŌci 
klasyfikowanych w przepisach odrňbnych 
jako usługi, 

3) RM – co należy rozumień jako teren zabu-
dowy zagrodowej, zwanej również siedli-
skowņ, w której zabudowie mieszkalnej 
towarzyszy zabudowa gospodarcza zwiņ-
zana z produkcjņ rolnņ lub ogrodniczņ, 

4) ZP – co należy rozumień jako teren zieleni 
urzņdzonej, w szczególnoŌci parków, skwe-
rów i innych obszarów z uporzņdkowanņ 
kompozycyjnie zieleniņ, 

5) ZL – co należy rozumień jako teren lasów 
i zadrzewieŊ, 

6) RP – co należy rozumień jako teren upraw 
polowych, 

7) RI – co należy rozumień jako teren urzņdzeŊ 
polowych obsługujņcych uprawy polowe, 
w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsłu-
ga, 

8) E – co należy rozumień jako teren infra-
struktury – urzņdzeŊ elektroenergetycz-
nych, 
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9) KD-D – co należy rozumień jako teren ko-
munikacji i transportu drogowego, wyzna-
czony dla drogi o klasie D, 

10) KD-W – co należy rozumień jako teren ko-
munikacji i transportu drogowego, wyzna-
czony dla drogi wewnňtrznej, niebňdņcej 
drogņ publicznņ. 

 

§ 5. Oznaczenia obowiņzujņce na Rysunku Planu 
1. Ilekroń w Uchwale wskazano oznaczenia 

odbiegajņce od ustalonych jako podstawowe 
w rozporzņdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 
sierpnia 2003 roku w sprawie wymaganego zakre-
su projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (Dz. U. z 2003 roku Nr 164, poz. 
1587), przyjňto je na podstawie par. 9, ust. 4 tego 
rozporzņdzenia, jako oznaczenia uzupełniajņce dla 
niewystňpujņcych w rozporzņdzeniu oraz mieszane 
dla kombinacji wszystkich oznaczeŊ. 

2. Obowiņzujņcymi oznaczeniami na Rysunku 
Planu sņ oznaczenia użyte w Uchwale, wskazane 
w par. 4. 

3. Obowiņzujņcym oznaczeniem na Rysunku 
Planu sņ barwne pola powiņzane z objaŌnieniem 
literowym przeznaczenia terenu w taki sposób, że 
kolor tła odpowiada temu objaŌnieniu, 

4. W odniesieniu do podejmowanych działaŊ 
inwestycyjnych polegajņcych na budowie, rozbu-
dowie, modernizacji, przebudowie, lecz nie na 
remoncie, obowiņzujņcym odniesieniem dla reali-
zacji zagospodarowania terenu i jego zabudowy sņ 
oznaczenia ujňte w legendzie i na Rysunku Planu, 
które w takim przypadku uznaje siň za nakazy, 
a którymi sņ: 

1) granica obszaru objňtego planem, 
2) linia rozgraniczajņca tereny o różnym prze-

znaczeniu, 
3) obowiņzujņca linia zabudowy, 
4) nieprzekraczalna linia zabudowy, 
5) trasa napowietrznej linii elektroenergetycz-

nej Ōredniego napiňcia SN 15kV, wraz 
z granicami pasa ochronnego na terenie 
którego obowiņzujņ ograniczenia jego za-
gospodarowania i użytkowania, 

6) trasa napowietrznej linii elektroenergetycz-
nej niskiego napiňcia NN 0,4kV, wraz 
z granicami pasa ochronnego na terenie 
którego obowiņzujņ ograniczenia jego za-
gospodarowania i użytkowania, 

7) trasa przeznaczonej do zmiany przebiegu 
napowietrznej linii elektroenergetycznej ni-
skiego napiňcia NN 0,4kV, wraz z granicami 
pasa ochronnego na terenie którego obo-
wiņzujņ ograniczenia jego zagospodaro-
wania i użytkowania, 

8) trasa linii gazociņgowej w/c wraz ze strefņ 
odległoŌci podstawowej lokalizacji budyn-
ków użytecznoŌci publicznej, 

9) trasa linii gazociņgowej w/c wraz ze strefņ 
odległoŌci podstawowej lokalizacji budyn-
ków mieszkalnych zabudowy jednorodzin-
nej, 

10) trasa linii gazociņgowej w/c wraz ze strefņ 
odległoŌci podstawowej lokalizacji budyn-
ków niemieszkalnych (stodoły, szopy, gara-
że), 

5. Na Rysunku Planu umieszcza siň dodatko-
we oznaczenie o charakterze informacyj-
nym, którymi jest opis istniejņcych dróg 
publicznych przyległych do granic terenów 
objňtych Planem. 

 
DZIAŁ III 

Przepisy ogólne 

Rozdział I 
Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające 

tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

§ 6. 1. Przeznaczenia terenów okreŌla siň w przepi-
sach szczegółowych, 

2. Ustala siň zakaz wprowadzania przezna-
czenia a zarazem funkcji innych, niż okreŌlone 
w Uchwale. 

Rozdział II 
Zasady ochrony i kształtowania ładu 

przestrzennego 

§ 7. Zakazuje siň budowania i montażu wolnosto-
jņcych afiszów reklamowych. 

 

Rozdział III 
Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 

kulturowego 

§ 8. 1. Zakazuje siň realizacji przedsiňwziňń, któ-
rych realizacja powodowałaby jakņkolwiek uciņż-
liwoŌń dla Ōrodowiska poza obszarem nierucho-
moŌci. 

2. Zakazuje siň wykonywania studni i ujňń 
wód podziemnych. 

3. Zakazuje siň niszczenia lub uszkadzania 
powierzchni ziemi. 

4. Zakazuje siň ingerencji w konfiguracjň te-
renu niezgodnņ z przeznaczeniem terenu okreŌlo-
nym Uchwałņ, oraz niezgodnņ z wydanņ prawo-
mocnņ decyzjņ administracyjnņ służņcņ inwestycji. 

5. Zakazuje siň lokalizowania przedsiňwziňń 
zwiņzanych z unieszkodliwianiem, odzyskiem 
i zbieraniem odpadów, za wyjņtkiem zbierania 
odpadów wytworzonych przez wytwórcň na tere-
nie objňtym Planem. 

6. Dla ochrony ludzi przed szkodliwym wpły-
wem obiektów infrastruktury obowiņzujņ zasady 
okreŌlone w rozdziale 10. 

7. Teren w miejscowoŌci Ewinów, działka nr 
73/1 położony jest w Uniejowskim Obszarze Chro-
nionego Krajobrazu (Uchwała Nr 53 Wojewódzkiej 
Rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986 
r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chro-
nionego na terenie województwa koniŊskiego 
i zasad korzystania z tych obszarów). 
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8. Teren wymieniony w ust. 7 podlega 
ochronie, zgodnie z przepisami odrňbnymi, 

9. Wskazane w planie tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej MN 
w zakresie ochrony przed hałasem i okreŌlenia 
standardu akustycznego, ze wzglňdu na status 
terenów zabudowy mieszkaniowej, należy trakto-
wań jak tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

10. Wskazane w planie tereny zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej oraz 
tereny zabudowy usługowej, w tym tereny zabu-
dowy usług różnych, to jest wszystkich pól działal-
noŌci klasyfikowanych w przepisach odrňbnych 
jako usługi MN/U w zakresie ochrony przed hała-
sem i okreŌlenia standardu akustycznego, ze 
wzglňdu na status terenów zabudowy mieszka-
niowej i usługowej, należy traktowań jak tereny 
mieszkaniowo usługowe w rozumieniu przepisów 
odrňbnych. 

11. Wskazane w planie tereny zabudowy za-
grodowej, zwanej również siedliskowņ, w której 
zabudowie mieszkalnej towarzyszy zabudowa 
gospodarcza zwiņzana z produkcjņ rolnņ lub 
ogrodniczņ RM w zakresie ochrony przed hałasem 
i okreŌlenia standardu akustycznego, ze wzglňdu 
na status terenów zabudowy zagrodowej, należy 
traktowań jak tereny zabudowy zagrodowej 
w rozumieniu przepisów odrňbnych. 

12. Nakazuje siň, w celu ochrony przed hała-
sem terenów położonych w sņsiedztwie drogi 
krajowej stosowanie Ōrodków technicznych, tech-
nologicznych lub organizacyjnych, w szczególno-
Ōci osłon i ekranów akustycznych, zmniejszajņcych 
poziom hałasu komunikacyjnego na tych terenach, 
co najmniej do poziomów dopuszczalnych okre-
Ōlonych w przepisach odrňbnych. 

13. Nakazuje siň by lokalizacja osłon i Ōcian 
akustycznych, o których mowa wyżej, spełniała 
wymogi warunków technicznych i odległoŌci od 
granic nieruchomoŌci okreŌlanych w przepisach 
techniczno-budowlanych. 

 

Rozdział IV 
Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 

i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

§ 9. 1. Tereny w miejscowoŌci Laski, działka nr 
54/2, 352/2 i 304/3, Rogów działka nr 274, 257/6, 
241, 242, 344, 310, 160, 275 oraz w miejscowoŌci 
Ewinów działka nr 73/1 położone sņ w strefie 
ochrony zewidencjonowanych stanowisk arche-
ologicznych. 

2. Tereny wymienione w ust. 1 podlegajņ 
ochronie konserwatorskiej, zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 

3. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego, na obszarach wystňpowania stano-
wisk archeologicznych oraz w strefie ich ochrony, 
podczas inwestycji zwiņzanych z robotami ziem-
nymi, wymagane jest prowadzenie prac archeolo-
gicznych w zakresie uzgodnionym w pozwoleniu 
na badania archeologiczne Wielkopolskiego Wo-

jewódzkiego Konserwatora Zabytków – Delegatura 
w Koninie, które obowiņzkowo należy uzyskań 
przed uzyskaniem pozwolenia na budowň. 

4. W przypadku podejmowania szerokopłasz-
czyznowych prac ziemnych, na obszarze oznaczo-
nym jako stanowisko archeologiczne, inwestor 
może przystņpiń do inwestycji dopiero po uzyska-
niu wytycznych konserwatorskich i okreŌlenia 
przez Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków – Delegatura w Koninie niezbňdne-
go zakresu badaŊ archeologicznych. 

5. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa 
kulturowego ustala siň w obrňbie szerokopłaszczy-
znowych zadaŊ inwestycyjnych na obszarze ozna-
czonym jako stanowisko archeologiczne, obowiņ-
zek przeprowadzenia: 

1) ratowniczych badaŊ wykopaliskowych wy-
przedzajņcych inwestycjň na wytypowa-
nych stanowiskach archeologicznych, 

2) badaŊ archeologicznych na nowych obiek-
tach archeologicznych 

3) stałego nadzoru archeologicznego podczas 
odhumusowania terenu. 

6. Wszystkie prace archeologiczne prowa-
dzone w obrňbie stanowisk archeologicznych mu-
szņ uzyskań uzgodnienie i pozwolenie Wojewódz-
kiego Urzňdu Ochrony Zabytków w Poznaniu – 
Delegatura w Koninie przed uzyskaniem pozwole-
nia na budowň. 

Rozdział V 
Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznych 

§ 10. Nie okreŌla siň wymagaŊ wynikajņcych 
z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – 
nie dotyczy. 

Rozdział VI 
Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki 
intensywności zabudowy 

§ 11. 1. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy okreŌla siň w przepisach 
szczegółowych, odpowiednio dla każdego terenu. 

2. Wszelkie projektowane na obszarach planu 
obiekty o wysokoŌci równej lub wiňkszej od 50m 
npt podlegajņ każdorazowo, przed wydaniem de-
cyzji o pozwoleniu na budowň zgłoszeniu do Sze-
fostwa Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, 
ul. Żwirki i Wigury 1C, 00-912 Warszawa 65 
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Rozdział VII 
Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 

obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych, a także narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych 

osuwaniem się mas ziemnych 

§ 12. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych okreŌla siň w przepi-
sach szczegółowych, odpowiednio dla każdego 
terenu. 

Rozdział VIII 
Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 

nieruchomości objętych planem miejscowym 

§ 13. Tereny objňte scalaniem i podziałem 

Nie ustala siň obszarów objňtych scalaniem 
i podziałem nieruchomoŌci. 

§ 14. Zasady ogólne 
1. Nakazuje siň podziały nieruchomoŌci wy-

znaczone przez linie rozgraniczajņce tereny o róż-
nym sposobie zagospodarowania. 

2. JeŌli nie okreŌlono tego inaczej, nakazuje 
siň podziały geodezyjne, w wyniku których wszyst-
kie wydzielane działki majņ granice z terenami 
publicznymi i dostňp do nich. 

3. Dopuszcza siň, także w sytuacji, w której 
treŌń Uchwały wskazuje zakaz podziałów geode-
zyjnych, takie niewielkie zmiany przebiegu granic, 
które służņ regulacji granic nieruchomoŌci wskutek 
ugody zainteresowanych stron i nie powodujņ 
powstawania nowych działek wzglňdnie koniecz-
noŌci ustalania nowej służebnoŌci dla obsługi 
jednej z działek, których granice podlegajņ korek-
cie. 

4. Dopuszcza siň wydzielanie działek dla po-
trzeb lokalizacji urzņdzeŊ i sieci infrastruktury. 
 
§ 15. Zasady podziału terenów zabudowy 
i terenów komunikacji i transportu 

1. Ilekroń dla podziałów terenów zabudowy 
nie zdefiniowano przepisów szczegółowych, do-
puszcza siň jedynie takie podziały, które: 

1) skutkujņ wydzieleniem działki o szerokoŌci 
nie mniejszej niż 22,00m i powierzchni nie 
mniejszej niż 800m2 dla zabudowy miesz-
kaniowej, 

2) skutkujņ wydzieleniem działki o szerokoŌci 
nie mniejszej niż 22,00m i powierzchni nie 
mniejszej niż 2000m2 dla zabudowy zagro-
dowej, zwanej również siedliskowņ, 

3) pozwalajņ na realizacjň przeznaczenia tere-
nu. 

2. Ilekroń dla podziałów terenów komunikacji 
i transportu drogowego nie zdefiniowano przepi-
sów szczegółowych, dopuszcza siň jedynie takie 
podziały, które: 

1) skutkujņ wydzieleniem pasa działek o sze-
rokoŌci nie mniejszej niż 10,00m dla dróg 
publicznych o klasie D, 

2) skutkujņ wydzieleniem pasa działek o sze-
rokoŌci nie mniejszej niż 10,00m dla dróg 
wewnňtrznych, z zastrzeżeniem pkt. 3, 

3) skutkujņ wydzieleniem pasa działek o sze-
rokoŌci nie mniejszej niż 6,00m lecz jedynie 
dla dróg wewnňtrznych przeznaczonych na 
cele ruchu jednokierunkowego, 

4) skutkujņ wyznaczeniem placów koŊczņcych 
ulice Ōlepe, o wymiarach nie mniejszych 
niż 15,0m na 15,0m. 

 

Rozdział IX 
Szczególne warunki zagospodarowania terenu 

oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym 

zakaz zabudowy 

§ 16. 1. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu okre-
Ōlono dla terenów zalewu powodziowego, okre-
Ōlono w przepisach szczegółowych. 

2. Dla obszaru chronionego krajobrazu ustala 
siň szczególne warunki zagospodarowania terenu 
oraz ograniczenia w ich użytkowaniu na podstawie 
przepisów odrňbnych. 

 

Rozdział X 
Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 

systemów komunikacji i infrastruktury 

technicznej 

§ 17. Zasady ogólne 

Ogólne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zagospodarowania terenu dla terenów ko-
munikacji i transportu drogowego polegajņ na: 

1) zakazie sytuowania reklam i tablic informa-
cyjnych oraz innych obiektów budowla-
nych w sposób ograniczajņcy widocznoŌń 
użytkowników układu drogowego, a także 
w sposób utrudniajņcy percepcjň znaków 
poziomych i pionowych, w tym drogo-
wskazów, umieszczanych w ramach istnie-
jņcego i projektowanego układu komunika-
cji i transportu drogowego na terenach do-
stňpnych publicznie, 

2) zakazie kształtowania oŌwietlenia terenów 
położonych na obszarze opracowania, nie-
bňdņcych terenami komunikacji i transpor-
tu drogowego w sposób pogarszajņcy wa-
runki widocznoŌci bņdź inne warunki tech-
niczne na drogach, 

3) nakazie dostosowania układu drogowego 
do warunków technicznych i użytkowych 
wynikajņcych z wprowadzanego sposobu 
użytkowania i przeznaczenia terenów przez 
podmiot wprowadzajņcy ten sposób użyt-
kowania bņdź przeznaczenie terenów. 

4) nakazie kształtowania geometrii skrzyżo-
waŊ w sposób zapewniajņcy bezpieczeŊ-
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stwo i należytņ widocznoŌń, w tym 
w szczególnoŌci zapewnienie widocznoŌci 
przez odpowiednie ukształtowanie trójkņ-
tów widocznoŌci u zbiegu ulic lub dróg, 

5) nakazie zagospodarowania terenów komu-
nikacji i transportu drogowego w sposób 
spełniajņcy wymogi techniczne okreŌlone 
dla dróg pożarowych, w przypadku wyko-
rzystania tych terenów na cele ochrony 
przeciwpożarowej, według przepisów od-
rňbnych. 

 
§ 18. Drogi publiczne klasy D 

1. Wyznacza siň symbol KD-D okreŌlajņcy 
w Uchwale i na Rysunku Planu drogi publiczne 
o klasie D. 

2. Ustala siň warunki, zasady i standardy 
kształtowania zagospodarowania terenu dla tere-
nów komunikacji i transportu drogowego KD-D 
polegajņce na: 

1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów 
dróg publicznych w sposób zapewniajņcy 
bezpieczeŊstwo, 

2) nakazie zachowania co najmniej układu 
jednej jezdni o szerokoŌci co najmniej 
6,00m, 

3) nakazie wyznaczenia chodnika o minimal-
nej szerokoŌci 1,50m po obu stronach 
układu jezdni z zastrzeżeniem pkt.4, 

4) dopuszcza siň budowň chodnika tylko po 
jednej stronie układu jezdni jedynie wów-
czas gdy jego minimalna szerokoŌń wynosi 
2,00m, 

5) dopuszczenia lokalizowania wjazdów i 
zjazdów z dróg publicznych na tereny przy-
ległe z ograniczeniami wynikajņcymi z 
przepisów odrňbnych, z zastrzeżeniem pkt. 
6 i pkt. 7, 

6) dopuszczeniu lokalizowania skrzyżowaŊ 
i połņczeŊ z drogami powiatowymi, na wa-
runkach technicznych okreŌlonych przez 
właŌciwego gestora drogi, 

7) zakazie lokalizowania skrzyżowaŊ i połņ-
czeŊ z drogņ krajowņ nr 72, 

3. Dopuszcza siň na terenach komunikacji 
i transportu drogowego KD-D: 

1) budowň przejŌń pieszych naziemnych, 
2) budowň urzņdzeŊ drogowych spowalniajņ-

cych ruch kołowy, w szczególnoŌci takich 
jak garby, szykany, bariery przysłaniajņce 
i inne, w tym takich urzņdzeŊ, które miej-
scami zawňżajņ pole przejazdu do mini-
malnej szerokoŌci wymaganej przepisami 
odrňbnymi, 

3) prowadzenie ciņgów infrastruktury miej-
skiej w poprzek oraz wzdłuż drogi. 

4. Nakazuje siň na terenach komunikacji 
i transportu drogowego KD-D pozostawianie tere-
nów ogólnodostňpnych z zastrzeżeniem możliwo-
Ōci wprowadzania elementów urzņdzenia terenu 
poprawiajņcych bezpieczeŊstwo ludzi. 
 

§ 19. Drogi wewnňtrzne 
1. Wyznacza siň symbol KD-W okreŌlajņcy 

w Uchwale i na Rysunku Planu drogi wewnňtrzne, 
niebňdņce drogami publicznymi. 

2. Ustala siň warunki, zasady i standardy 
kształtowania zagospodarowania terenu dla tere-
nów komunikacji i transportu drogowego KD-W 
polegajņce na: 

1) dopuszczaniu wyznaczania przebiegów 
dróg w sposób zapewniajņcy bezpieczeŊ-
stwo z zastrzeżeniem, że organizacja ruchu 
na takiej drodze musi uwzglňdniań prefe-
rencje dla pieszych i rowerzystów, 

2) nakazie zachowania co najmniej układu 
jednej jezdni o szerokoŌci co najmniej 
6,00m, z zastrzeżeniem pkt.4, 

3) nakazie zachowania co najmniej układu 
jednej jezdni o szerokoŌci co najmniej 
4,00m gdy ruch na drodze ustalono na jed-
nokierunkowy, z zastrzeżeniem pkt.4, 

4) nakazie wyznaczenia chodnika o minimal-
nej szerokoŌci 1,50m po obu stronach 
układu jezdni z zastrzeżeniem pkt.5, 

5) dopuszcza siň budowň chodnika tylko po 
jednej stronie układu jezdni jedynie wów-
czas gdy jego minimalna szerokoŌń wynosi 
2,00m, 

6) dopuszczeniu realizacji dróg rowerowych, 
7) dopuszczenia lokalizowania wjazdów i 

zjazdów z dróg wewnňtrznych na tereny 
przyległe z ograniczeniami wynikajņcymi 
z przepisów odrňbnych, z zastrzeżeniem 
pkt. 8 i pkt. 9, 

8) dopuszczeniu lokalizowania skrzyżowaŊ 
i połņczeŊ z drogami powiatowymi, na wa-
runkach technicznych okreŌlonych przez 
właŌciwego gestora drogi, 

9) zakazie lokalizowania skrzyżowaŊ i połņ-
czeŊ z drogņ krajowņ nr 72, 

3. Dopuszcza siň na terenach komunikacji 
i transportu drogowego KD-W: 

1) budowň przejŌń pieszych naziemnych, 
2) budowň urzņdzeŊ drogowych spowalniajņ-

cych ruch kołowy, w szczególnoŌci takich 
jak garby, szykany, bariery przysłaniajņce 
i inne, w tym takich urzņdzeŊ, które miej-
scami zawňżajņ pole przejazdu do mini-
malnej szerokoŌci wymaganej przepisami 
odrňbnymi, 

3) prowadzenie ciņgów infrastruktury miej-
skiej w poprzek oraz wzdłuż drogi. 

4. Nakazuje siň na terenach komunikacji 
i transportu drogowego KD-W pozostawianie tere-
nów ogólnodostňpnych z zastrzeżeniem możliwo-
Ōci wprowadzania elementów urzņdzenia terenu 
poprawiajņcych bezpieczeŊstwo ludzi. 
 
§ 20. Ogólne warunki dotyczņce wyznaczania 
miejsc postojowych 

1. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego. 
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2. Nakazuje siň wyznaczanie co najmniej jed-
nego miejsca parkingowego na każdej działce. 
 
§ 21. 1. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej pole-
gajņce na dopuszczeniu: 

1) zasilania w ciepło budynków z indywidual-
nych kotłowni na gaz lub olej opałowy lek-
ki, a także, o ile jest dostňpny, z ciepłociņgu 
miejskiego, z dopuszczeniem zasad okre-
Ōlonych w pkt. 2, 

2) zasilania w ciepło budynków także z odna-
wialnych źródeł energii, traktowanych jako 
zasilanie całkowite lub wspomaganie zasi-
lania w ciepło, 

3) zasilania w ciepło budynków z indywidual-
nych kotłowni na paliwa stałe charaktery-
zujņce siň niskimi wskaźnikami emisyjnymi 
z wykorzystaniem urzņdzeŊ posiadajņcych 
znak bezpieczeŊstwa ekologicznego, 

4) zaopatrzenia w wodň z istniejņcej i projek-
towanej sieci wodociņgowej, 

5) odprowadzania Ōcieków z terenów zabu-
dowy do sieci kanalizacyjnej, a do czasu jej 
realizacji do szczelnych zbiorników posia-
dajņcych stosowne atesty, certyfikaty do-
puszczajņce do stosowania, zapewniajņce 
szczelnoŌń i bezpieczeŊstwo użytkowania 
w zakresie ochrony Ōrodowiska, z zastrze-
żeniem ust.2 pkt.1, 

6) odprowadzania wód opadowych i rozto-
powych z terenów zabudowy do wód lub 
do gruntu, 

7) odprowadzania wód opadowych i rozto-
powych z terenów komunikacji i transportu 
drogowego do kanalizacji deszczowej, 
wzglňdnie, o ile sieci takiej brakuje do wód 
lub do gruntu, 

8) zasilania w energiň elektrycznņ z istniejņ-
cych stacji transformatorowych poprzez 
sień elektroenergetycznņ, zgodnie ze wska-
zaniami gestora sieci infrastruktury elek-
troenergetycznej, z dopuszczeniem lokali-
zowania stacji transformatorowych kon-
sumenckich oraz stacji transformatorowych 
gestora sieci, 

9) budowy sieci elektroenergetycznych w 
przypadku zwiňkszenia zapotrzebowania w 
zakresie zasilania w energiň elektrycznņ 
i gdy zasilanie z istniejņcej sieci nie bňdzie 
możliwe, odpowiednio do zbilansowanych 
potrzeb i zgodnie z warunkami wydanymi 
przez gestora sieci, który okreŌli ostatecznņ 
rozbudowň sieci po okreŌleniu zapotrze-
bowania na moc, przy czym w przypadku 
koniecznoŌci budowy stacji transformato-
rowej gestor sieci wskaże miejsce pod jej 
budowň, a w przypadku braku możliwoŌci 
pozyskania wskazanego gruntu, nowe 
miejsce wyznaczy Urzņd Gminy w Przyko-
nie, 

10) przebudowy sieci elektroenergetycznych 
z kolidujņcym planowanym zagospodaro-
waniem terenu, zgodnie z warunkami okre-
Ōlonymi przez gestora sieci,, na zasadach 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

11) wyznaczania lokalizacji urzņdzeŊ elektro-
energetycznych bez obowiņzku zachowania 
linii zabudowy, z uwzglňdnieniem odległo-
Ōci okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

12) gospodarowania odpadami zgodnie z usta-
lonymi odrňbnņ uchwałņ zasadami utrzy-
mania porzņdku i czystoŌci na obszarze 
gminy Przykona oraz gminnym planem go-
spodarki odpadami, 

13) wyznaczania wraz z ciņgami infrastruktury 
technicznej odpowiadajņcych im stref 
ochrony, zgodnie z aktualnymi przepisami, 
z zastrzeżeniem pkt. 14, 

14) wyznaczania wraz z istniejņcymi gazociņ-
gami w/c strefy odległoŌci podstawowej 
zgodnie z przepisami odrňbnymi obowiņzu-
jņcymi w dniu wydania pozwolenia na bu-
dowň gazociņgu. 

2. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej pole-
gajņce na zakazie: 

1) stosowania zbiorników szczelnych na Ōcieki 
wykonywanych na budowie, 

2) wykonywania indywidualnych ujňń wody, 
3) lokalizacji w pasie terenu ochronnego na-

powietrznych linii elektroenergetycznych 
Ōredniego napiňcia SN 15kV, wynoszņcego 
5m od rzutu poziomego skrajnego przewo-
du linii, wszelkich budynków i budowli oraz 
zieleni wysokiej, z zachowaniem odległoŌci 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

4) lokalizacji w pasie terenu ochronnego na-
powietrznych linii elektroenergetycznych 
niskiego napiňcia NN 0,4kV, wynoszņcego 
3m od rzutu poziomego skrajnego przewo-
du linii, wszelkich budynków i budowli oraz 
zieleni wysokiej, z zachowaniem odległoŌci 
okreŌlonych w przepisach odrňbnych, 

5) lokalizacji w strefie odległoŌci podstawo-
wej gazociņgu w/c DN250, wynoszņcego 35 
m na stronň od osi gazociņgu, budynków 
użytecznoŌci publicznej, z zachowaniem 
odległoŌci okreŌlonych w przepisach od-
rňbnych obowiņzujņcych w dniu wydania 
pozwolenia na budowň gazociņgu, 

6) lokalizacji w strefie odległoŌci podstawo-
wej gazociņgu w/c DN250, wynoszņcego 20 
m na stronň od osi gazociņgu, budynków 
mieszkaniowych jednorodzinnych, z za-
chowaniem odległoŌci okreŌlonych w 
przepisach odrňbnych obowiņzujņcych w 
dniu wydania pozwolenia na budowň ga-
zociņgu, 

7) lokalizacji w strefie odległoŌci podstawo-
wej gazociņgu w/c DN250, wynoszņcego 15 
m na stronň od osi gazociņgu, budynków 
niemieszkalnych (stodoły, szopy garaże), 
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z zachowaniem odległoŌci okreŌlonych 
w przepisach odrňbnych obowiņzujņcych 
w dniu wydania pozwolenia na budowň 
gazociņgu, 

8) wyznaczania ciņgów sieci infrastruktury 
technicznej niezwiņzanej z funkcjonowa-
niem drogi krajowej nr 72 w pasie drogo-
wym drogi krajowej, z wyłņczeniem po-
przecznego przebiegu ciņgów, 

3. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej pole-
gajņce na nakazie realizacji zaopatrzenia w wodň 
do celów ochrony przeciwpożarowej, zgodnie 
z przepisami odrňbnymi. 

4. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
prowadzenia ciņgów infrastruktury technicznej 
polegajņce na dopuszczeniu: 

1) wyznaczania ciņgów sieci infrastruktury 
technicznej w liniach rozgraniczajņcych te-
reny komunikacji i transportu drogowego, 
z zachowaniem zasad wyznaczania prze-
biegów tych sieci okreŌlonych odrňbnymi 
przepisami, z zastrzeżeniem ust. 2, pkt.8, 

2) lokalizowania przyłņczy zgodnie z obowiņ-
zujņcymi przepisami, najdogodniej w miej-
scach dostňpnych przez odpowiednie służ-
by z terenu ogólnodostňpnego, 

5. Na obszarze opracowania ustala siň zasady 
prowadzenia ciņgów infrastruktury technicznej 
polegajņce na nakazie: 

1) wystňpowania o okreŌlenie warunków wy-
konania elementów infrastruktury każdora-
zowo do właŌciwego zarzņdcy lub gestora 
sieci infrastruktury, której okreŌlone działa-
nie dotyczy, 

2) wystňpowania o okreŌlenie warunków 
usuniňcia kolizji z istniejņcymi elementami 
infrastruktury każdorazowo do właŌciwego 
zarzņdcy lub gestora sieci infrastruktury, 
którego infrastruktury okreŌlona kolizja do-
tyczy, 

3) uzgadniania przebiegów nowo projekto-
wanych i wykonywanych sieci infrastruktu-
ry każdorazowo z właŌciwym zarzņdcņ lub 
gestorem sieci infrastruktury, 

4) uzgadniania wszelkich zbliżeŊ i skrzyżowaŊ 
nowo projektowanych i wykonywanych 
elementów infrastruktury każdorazowo z 
właŌciwym zarzņdcņ lub gestorem sieci in-
frastruktury, z którņ wystňpuje okreŌlone 
zbliżenie lub skrzyżowanie, 

5) zmianie przebiegu, przebiegajņcej przez te-
reny Rg-16MN, Rg-17MN, Rg-1RM i Rg-
11KD-W sieci elektroenergetycznej niskiego 
napiňcia NN 0,4kV, w sposób niekolidujņcy 
z zagospodarowaniem terenów, na warun-
kach technicznych okreŌlonych przez ge-
stora sieci, 

 

 

 

 

Rozdział XI 
Sposób i termin tymczasowego 

zagospodarowania, urządzania i użytkowania 
terenów 

§ 22. Dopuszcza siň tymczasowe zagospodarowa-
nie obszaru zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 27 
marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym. 
 
§ 23. Zakazuje siň wznoszenia tymczasowych 
ogrodzeŊ, jeŌli sņ to ogrodzenia niesłużņce zabez-
pieczeniu placu budowy. 

 

Rozdział XII 
Stawki procentowe, na podstawie których ustala 

się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 Ustawy 

§ 24. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art.36 ust.4 
Ustawy okreŌlono w przepisach koŊcowych. 

 
DZIAŁ IV 

Przepisy Szczegółowe – Laski, działka nr 66/4, 65, 

62, 64, 63/2 

Rozdział I 
Tereny La-1MN, La-2MN, La-3MN, La-4MN, La-

5MN, La-6MN, La-7MN, La-8MN, La-9MN, La-

10MN, La-11MN 

§ 25. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

1. Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņ-
cej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dla terenów La-7MN, La-8MN, La-9MN, La-
10MN i La-11MN dopuszcza siň realizacjň funkcji 
terenu, o jakiej mowa w ust.1, a w konsekwencji 
możliwoŌń stosowania zapisów niniejszego roz-
działu jedynie w przypadku spełnienia warunków 
okreŌlajņcych zasady dopuszczalnych podziałów 
geodezyjnych, o jakich mowa w par. 31, ust. 2 i 
ust. 3. 
 
§ 26. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 27. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 28. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 29. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 
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1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 20%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

6) zakazuje siň zabudowy w obszarze pasa 
ochronnego przebiegajņcej przez działkň na 
terenie La-1MN, La-3MN, La-7MN i La-8MN 
napowietrznej linii elektroenergetycznej. 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,00m do wysokoŌci 0,50m powy-
żej poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu, 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 30. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 31. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomoŌci objňtych planem miejscowym okreŌlono 
w przepisach ogólnych, 

2. Na terenach La-7MN, La-8MN, La-9MN, La-
10MN i La-11MN, dopuszcza siň podziały geode-
zyjne, na skutek których zostanņ wydzielone działki 
z przeznaczeniem pod zabudowň mieszkaniowņ 
jednorodzinnņ, wolnostojņcņ, z zastrzeżeniem ust. 
3, 

3. Powierzchnia powstałych na skutek po-
działów geodezyjnych, o jakich mowa w ust. 
2 działek z przeznaczeniem pod zabudowň miesz-
kaniowņ jednorodzinnņ, wolnostojņcņ, powinna 
byń nie mniejsza niż 1000m2, oraz szerokoŌń frontu 
tak wydzielanej działki powinna byń nie mniejsza 
niż 22m, z zachowaniem szczegółowych warunków 
podziału nieruchomoŌci wynikajņcych z przepisów 
odrňbnych. 
 
§ 32. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 33. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 34. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 35. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
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zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren La-1MN/U 

§ 36. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

1. Przeznaczeniem dominujņcym terenu jest 
funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostojņcej, z zastrzeżeniem ust. 5, 

2. Przeznaczeniem uzupełniajņcym jest funk-
cja usługowa, w tym funkcja usług różnych, to jest 
wszystkich pól działalnoŌci klasyfikowanych w 
przepisach odrňbnych jako usługi, z zastrzeżeniem 
ust. 5, 

3. Dopuszcza siň łņczenie funkcji mieszka-
niowej z funkcjņ usługowņ w jednym budynku, 

4. Dopuszcza siň realizacjň funkcji mieszka-
niowej i funkcji usługowej w osobnych budynkach, 

5. Dla terenu La-1MN/U dopuszcza siň reali-
zacjň funkcji terenu, o jakich mowa w ust.1 i ust. 2, 
a w konsekwencji możliwoŌń stosowania zapisów 
niniejszego rozdziału jedynie w przypadku speł-
nienia warunków okreŌlajņcych zasady dopusz-
czalnych podziałów geodezyjnych, o jakich mowa 
w par. 42, ust. 2 i ust. 3. 
 
§ 37. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 38. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 39. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 40. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, w przypadku lokalizowania 
na działce jedynie budynków mieszkanio-
wych jednorodzinnych, 

2) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 
wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-

szņcego 30%, w przypadku lokalizowania 
na działce budynku lub budynków o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usłu-
gowej, 

3) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

4) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

5) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

6) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

7) zakazuje siň zabudowy w obszarze pasa 
ochronnego przebiegajņcej przez teren na-
powietrznej linii elektroenergetycznej. 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym, jednym budynkiem usługowym 
i jednym budynkiem gospodarczym, w tym 
pełniņcym funkcjň garażu, lub nie wiňcej 
niż jednym budynkiem mieszkaniowym 
jednorodzinnym z funkcjņ usługowņ i jed-
nym budynkiem gospodarczym, w tym 
pełniņcym funkcjň garażu, 

2) dopuszcza siň budowň budynku mieszka-
niowego jednorodzinnego lub budynku 
mieszkaniowego jednorodzinnego z funkcjņ 
usługowņ jako dwukondygnacyjnego z 
podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych lub 
budynków mieszkalnych z funkcjņ usługo-
wņ wynoszņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
lub budynku mieszkaniowego jednorodzin-
nego z funkcjņ usługowņ do maksymalnej 
wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych lub budynków mieszkalnych z funkcjņ 
usługowņ dachami stromymi dwuspado-
wymi o obowiņzujņcej poziomej kalenicy 
i kņcie nachylenia połaci dachowej od 35º 
do 45º, 

6) dopuszcza siň maksymalnņ powierzchniň 
usług w budynkach mieszkalnych z funkcjņ 
usługowņ wynoszņcņ 30% powierzchni 
użytkowej budynku, 

7) dopuszcza siň budowň budynków o funkcji 
usługowej jednokondygnacyjnych, 

8) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków o funkcji usługowej 
wynoszņcej 4,80m, 

9) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku o funkcji usługowej do maksy-
malnej wartoŌci 10,50m, 
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10) nakazuje siň krycie budynków o funkcji 
usługowej dachami płaskimi, 

11) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

12) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

13) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

14) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

15) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

16) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

17) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

18) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 

§ 41. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 42. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce szczegóło-
wych zasad i warunków scalania i podziału nieru-
chomoŌci objňtych planem miejscowym okreŌlono 
w przepisach ogólnych, 

2. Na terenie La-1MN/U, dopuszcza siň po-
działy geodezyjne, na skutek których zostanņ wy-
dzielone działki z przeznaczeniem pod zabudowň 
mieszkaniowņ jednorodzinnņ wolnostojņcņ lub 
zabudowň mieszkaniowņ jednorodzinnņ wolnosto-
jņcņ oraz zabudowň usługowņ, w tym zabudowň 
usług różnych, to jest wszystkich pól działalnoŌci 

klasyfikowanych w przepisach odrňbnych jako 
usługi, z zastrzeżeniem ust. 3, 

3. Powierzchnia powstałych na skutek po-
działów geodezyjnych, o jakich mowa w ust. 
2 działek z przeznaczeniem pod zabudowň miesz-
kaniowņ jednorodzinnņ wolnostojņcņ lub zabudo-
wň mieszkaniowņ jednorodzinnņ wolnostojņcņ 
oraz zabudowň usługowņ, w tym zabudowň usług 
różnych, to jest wszystkich pól działalnoŌci klasyfi-
kowanych w przepisach odrňbnych jako usługi 
powinna byń nie mniejsza niż 1000m2, oraz szero-
koŌń frontu tak wydzielanej działki powinna byń 
nie mniejsza niż 22m, z zachowaniem szczegóło-
wych warunków podziału nieruchomoŌci wynika-
jņcych z przepisów odrňbnych. 
 
§ 43. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego. 

3. Nakazuje siň wyznaczanie co najmniej 
dwóch miejsc parkingowych na każdej działce. 

4. Nakazuje siň wyznaczanie co najmniej 
dwóch miejsc parkingowych przypadajņcych na 
100m2 powierzchni netto budynku, jeŌli jest to 
budynek, w którym zlokalizowano funkcjň usługo-
wņ. 

5. Nakazuje siň wyznaczanie iloŌci miejsc 
parkingowych dla niepełnosprawnych zgodnie 
z wymogami prowadzonej działalnoŌci, lecz nie 
mniej niż jedno miejsce dla osób niepełnospraw-
nych, o ile na działce zlokalizowano jakņkolwiek 
funkcjň usługowņ. 

6. Dopuszcza siň lokalizowanie miejsc par-
kingowych dla pojazdów ciňżarowych w iloŌci nie 
wiňkszej niż 2 miejsca z nakazem zachowania od-
ległoŌci tych miejsc parkingowych nie mniejszej, 
niż 6,00m od granic działki. 
 
§ 44. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 45. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 46. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 8 
Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
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oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Tereny La-1RM, La-2RM 

§ 47. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
zagrodowej, zwanej również siedliskowņ. 

§ 48. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 49. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 50. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 51. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 35%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 25m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych. 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň na jednej działce, zabudowň 

nie wiňcej niż jednym budynkiem mieszka-
niowym jednorodzinnym, budynkami za-
grodowymi, to jest zwiņzanymi z realizacjņ 
produkcji rolnej i budynkami gospodar-
czymi, w tym pełniņcymi funkcjň garażu. 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) dopuszcza siň budowň budynków zwiņza-
nych z produkcjņ rolnņ dwukondygnacyj-
nych, w tym poddasze użytkowe, 

4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków wynoszņcej 9,00m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 

o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) nakazuje siň krycie budynków zagrodo-
wych dachami stromymi o kņcie nachyle-
nia połaci dachowej od 25º do 45º, obowiņ-
zujņcej poziomej kalenicy i jednej z niżej 
wymienionych rodzajów geometrii: dach 
dwuspadowy prosty symetryczny, dach 
dwuspadowy z naczółkami symetryczny, 

7) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

8) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

9) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

11) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu, 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje i rozbudowy 

istniejņcych obiektów budowlanych pod 
warunkiem spełnienia ustaleŊ ust. 1 w od-
niesieniu do lokalizacji obiektów lub czňŌci 
rozbudowywanych i ust. 2 w odniesieniu 
do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 52. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 53. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 54. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 55. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 
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§ 56. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 57. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział IV 
Tereny La-1KD-D, La-2KD-D 

§ 58. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 59. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 60. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 61. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 62. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 63. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 

terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 64. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 65. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 66. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 67. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział V 
Tereny La-1KD-W, La-2KD-W, La-3KD-W, La-4KD-

W, La-5KD-W, La-6KD-W 

§ 68. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 69. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 70. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i kra-
jobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 
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§ 71. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 72. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 73. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 74. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň dla terenów La-3KD-W i La-
5KD-W realizacjň pasa zieleni urzņdzonej oddziela-
jņcego układ jezdni od sņsiadujņcych terenów 
zabudowy mieszkaniowej, lecz nie terenów komu-
nikacji i transportu drogowego po jednej lub 
dwóch stronach układu jezdni, z zastrzeżeniem 
maksymalnej szerokoŌci pasa zieleni po 2,00m na 
każdņ ze stron, lub maksymalnņ szerokoŌciņ 5,00m 
w przypadku realizacji po jednej stronie układu 
jezdni, z zastrzeżeniem ust.3 

3. Dopuszcza siň takie zagospodarowanie pa-
sa po jednej stronie układu jezdni, o maksymalnej 
szerokoŌci 5,00m, które wprowadza zieleŊ urzņ-
dzonņ, a także pozwala na realizacjň w tym pasie 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych, 
z zachowaniem przepisów odrňbnych. 
 
§ 75. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 76. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 77. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 

zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ V 

Przepisy Szczegółowe – Laski, działka nr 54/2 

Rozdział I 
Tereny La-12MN, La-13MN 

§ 78. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 79. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 80. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 81. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 82. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 20%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
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czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,00m do wysokoŌci 0,50m powy-
żej poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 83. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 84. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 85. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 86. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 87. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 88. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren La-1RP 

§ 89. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgranicza-
jņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych za-
sadach zagospodarowania 

1. Przeznaczeniem terenu jest funkcja upraw 
polowych. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie uzupełniajņce 
w postaci lokalizowania dróg wewnňtrznych sta-
nowiņcych obsługň komunikacyjnņ obszarów 
upraw polowych oraz urzņdzeŊ służņcych meliora-
cji terenów rolnych. 
 
§ 90. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 91. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 92. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 93. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudo-
wy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
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zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 90%, 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych 
i niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 94. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
rolnych. 

§ 95. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 96. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 97. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 98. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 99. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 
 
 
 
 
 

 

Rozdział III 
Teren La-3KD-D 

§ 100. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 101. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 102. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 103. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 104. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 105. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 106. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
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§ 107. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 108. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 109. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział IV 
Teren La-7KD-W 

§ 110. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 111. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 112. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 113. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 114. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 

 
§ 115. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 116. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 117. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 118. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 119. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ VI 

Przepisy Szczegółowe – Laski, działka nr 115/1, 
115/2 

Rozdział I 
Tereny La-14MN, La-15MN 

§ 120. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 121. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 122. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 123. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 
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§ 124. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 20%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
§ 125. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 126. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 127. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 128. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 129. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 130. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren La-1RI 

§ 131. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa. 
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§ 132. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 133. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 134. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 135. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych i 
niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 136. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
rolnych. 

§ 137. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 138. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego, a także przez 
układ dróg wewnňtrznych i dojazdowych. 
 
§ 139. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 140. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 141. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Teren La-8KD-W 

§ 142. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 143. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 144. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 145. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 146. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 147. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 
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§ 148. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 149. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 150. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 151. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ VII 

Przepisy Szczegółowe – Laski, działka nr 352/2 

Rozdział I 
Tereny La-16MN, La-17MN 

§ 152. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 153. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 154. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 155. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 156. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 20%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) zakazuje siň zabudowy obszaru leżņcego 
w pasie ochronnym przebiegajņcej przez 
teren La-16MN napowietrznej linii elektro-
energetycznej, zgodnie z zapisami par. 21, 
ust. 2, pkt. 4, 

6) zakazuje siň zabudowy obszaru leżņcego 
w pasie ochronnym przebiegajņcej przez 
teren La-17MN napowietrznej linii elektro-
energetycznej, zgodnie z zapisami par. 21, 
ust. 2, pkt. 3, 

7) ogranicza siň zabudowň budynków miesz-
kaniowych jednorodzinnych do granicy pa-
sa, okreŌlonego jako strefa odległoŌci pod-
stawowej lokalizacji budynków mieszka-
niowych zabudowy jednorodzinnej, wyno-
szņcego 20,0m na stronň od osi gazociņgu 
wysokiego ciŌnienia Dn250, 

8) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
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lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 157. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 158. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 159. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 160. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 161. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 162. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 

7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren La-3RM 

§ 163. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
zagrodowej, zwanej również siedliskowņ. 

§ 164. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 165. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 166. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 167. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 35%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu w odle-
głoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) zakazuje siň zabudowy obszaru leżņcego 
w pasie ochronnym przebiegajņcej przez 
teren napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej, zgodnie z zapisami par. 21, ust. 2, 
pkt. 4, 

5) ogranicza siň zabudowň budynków miesz-
kaniowych jednorodzinnych do granicy pa-
sa, okreŌlonego jako strefa odległoŌci pod-
stawowej lokalizacji budynków mieszka-
niowych zabudowy jednorodzinnej, wyno-
szņcego 20,0m na stronň od osi gazociņgu 
wysokiego ciŌnienia Dn250, 

6) ogranicza siň zabudowň budynków nie-
mieszkalnych (stodoły, szopy garaże) do 
granicy pasa, okreŌlonego jako strefa odle-
głoŌci podstawowej lokalizacji budynków 
niemieszkalnych (stodoły, szopy garaże), 
wynoszņcego 15,0m na stronň od osi gazo-
ciņgu wysokiego ciŌnienia Dn250, 

7) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych. 

2. W ramach zabudowy: 
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1) dopuszcza siň na jednej działce, zabudowň 
nie wiňcej niż jednym budynkiem mieszka-
niowym jednorodzinnym, budynkami za-
grodowymi, to jest zwiņzanymi z realizacjņ 
produkcji rolnej i budynkami gospodar-
czymi, w tym pełniņcymi funkcjň garażu. 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) dopuszcza siň budowň budynków zwiņza-
nych z produkcjņ rolnņ dwukondygnacyj-
nych, w tym poddasze użytkowe, 

4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków wynoszņcej 9,00m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) nakazuje siň krycie budynków zagrodo-
wych dachami stromymi o kņcie nachyle-
nia połaci dachowej od 25º do 45º, obowiņ-
zujņcej poziomej kalenicy i jednej z niżej 
wymienionych rodzajów geometrii: dach 
dwuspadowy prosty symetryczny, dach 
dwuspadowy z naczółkami symetryczny, 

7) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

8) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

9) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

11) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje i rozbudowy 

istniejņcych obiektów budowlanych pod 
warunkiem spełnienia ustaleŊ ust. 1 w od-
niesieniu do lokalizacji obiektów lub czňŌci 
rozbudowywanych i ust. 2 w odniesieniu 
do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 168. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-

bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 169. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 170. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 171. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 172. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 173. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Teren La-2RP 

§ 174. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

1. Przeznaczeniem terenu jest funkcja upraw 
polowych. 

2. Dopuszcza siň przeznaczenie uzupełniajņce 
w postaci lokalizowania dróg wewnňtrznych sta-
nowiņcych obsługň komunikacyjnņ obszarów 
upraw polowych oraz urzņdzeŊ służņcych meliora-
cji terenów rolnych, z zastrzeżeniem par. 178, ust. 
1, pkt. 5. 
 
§ 175. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 176. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 177. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 
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OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 178. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 90%, 

3) nakazuje siň zachowanie odpowiednich od-
ległoŌci obiektów budowlanych oraz skła-
dów materiałów, w tym materiałów łatwo-
palnych, od gazociņgu w/c zgodnie 
z przepisami odrňbnymi obowiņzujņcych 
w dniu wydania pozwolenia na budowň 
gazociņgu, 

4) nakazuje siň pozostawienie pasa eksplo-
atacyjnego o szerokoŌci 6,0m, po 3,0m na 
stronň od osi gazociņgu, o jakim mowa 
w pkt.3 wolnego od nasadzeŊ zieleni Ōred-
niego i wysokiego piňtra, 

5) wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z gazo-
ciņgiem w/c każdorazowo należy uzgodniń 
z Operatorem Gazociņgów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu. 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych i 
niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 179. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
rolnych. 

§ 180. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 181. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 182. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 183. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 184. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział IV 
Teren La-2RI 

§ 185. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa. 

§ 186. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 187. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 188. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 189. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

3) nakazuje siň zachowanie odpowiednich od-
ległoŌci obiektów budowlanych od gazo-
ciņgu w/c zgodnie z przepisami odrňbnymi 
obowiņzujņcych w dniu wydania pozwole-
nia na budowň gazociņgu. 

4) wszelkie zbliżenia i skrzyżowania z gazo-
ciņgiem w/c każdorazowo należy uzgodniń 
z Operatorem Gazociņgów Przesyłowych 
Gaz-System S.A. Oddział w Poznaniu, 

5) nakazuje siň pozostawienie pasa eksplo-
atacyjnego o szerokoŌci 6,0m, po 3,0m na 
stronň od osi gazociņgu, wolnego od nasa-
dzeŊ zieleni Ōredniego i wysokiego piňtra. 

2. W ramach zabudowy: 
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1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-
ków, w tym budynków tymczasowych 
i niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 190. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
rolnych. 

§ 191. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 192. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z terenów komunikacji 
i transportu drogowego, a także przez układ dróg 
wewnňtrznych i dojazdowych. 
 
§ 193. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 194. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 195. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział V 
Teren La-4KD-D 

§ 196. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 197. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 198. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 199. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 200. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 201. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 202. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 203. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 204. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 
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OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 205. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ VIII 

Przepisy Szczegółowe – Laski, działka nr 304/3 

Rozdział I 
Teren La-18MN 

§ 206. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 207. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 208. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 209. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 210. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-

czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 211. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 
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§ 212. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 213. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 214. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 215. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 216. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren La-5KD-D 

§ 217. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 218. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 219. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 220. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 221. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 

2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-
gicznie czynnej, 

3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 222. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 223. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 224. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 225. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 226. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ IX 

Przepisy Szczegółowe – Rogów, działka nr 274 

Rozdział I 
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Tereny Rg-1MN, Rg-2MN, Rg-3MN, Rg-4MN 

§ 227. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej 

§ 228. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 229. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 230. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 231. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 30%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 12m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu i jednoczeŌnie od 
granicy terenów lasów, 

6) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, 

2) dopuszcza siň budowň budynku mieszka-
niowego jednorodzinnego dwukondygna-
cyjnego z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 

o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 232. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 233. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 234. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 235. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 
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§ 236. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 237. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren Rg-1MN/U 

§ 238. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

1. Przeznaczeniem dominujņcym terenu jest 
funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostojņcej, 

2. Przeznaczeniem uzupełniajņcym jest funk-
cja usługowa, w tym funkcja usług różnych, to jest 
wszystkich pól działalnoŌci klasyfikowanych 
w przepisach odrňbnych jako usługi, 

3. Dopuszcza siň łņczenie funkcji mieszka-
niowej z funkcjņ usługowņ w jednym budynku, 

4. Dopuszcza siň realizacjň funkcji mieszka-
niowej i funkcji usługowej w osobnych budynkach, 
 
§ 239. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 240. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 241. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 242. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, w przypadku lokalizowania 
na działce jedynie budynków mieszkanio-
wych jednorodzinnych, 

2) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 
wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-

szņcego 30%, w przypadku lokalizowania 
na działce budynku lub budynków o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usłu-
gowej, 

3) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

4) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

5) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

6) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym, jednym budynkiem usługowym 
i jednym budynkiem gospodarczym, w tym 
pełniņcym funkcjň garażu, lub nie wiňcej 
niż jednym budynkiem mieszkaniowym 
jednorodzinnym z funkcjņ usługowņ i jed-
nym budynkiem gospodarczym, w tym 
pełniņcym funkcjň garażu, 

2) dopuszcza siň budowň budynku mieszka-
niowego jednorodzinnego lub budynku 
mieszkaniowego jednorodzinnego z funkcjņ 
usługowņ jako dwukondygnacyjnego z 
podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych lub 
budynków mieszkalnych z funkcjņ usługo-
wņ wynoszņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
lub budynku mieszkaniowego jednorodzin-
nego z funkcjņ usługowņ do maksymalnej 
wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych lub budynków mieszkalnych z funkcjņ 
usługowņ dachami stromymi dwuspado-
wymi o obowiņzujņcej poziomej kalenicy 
i kņcie nachylenia połaci dachowej od 35º 
do 45º, 

6) dopuszcza siň maksymalnņ powierzchniň 
usług w budynkach mieszkalnych z funkcjņ 
usługowņ wynoszņcņ 30% powierzchni 
użytkowej budynku, 

7) dopuszcza siň budowň budynków o funkcji 
usługowej jednokondygnacyjnych, 

8) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków o funkcji usługowej 
wynoszņcej 4,80m, 

9) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku o funkcji usługowej do maksy-
malnej wartoŌci 10,50m, 

10) nakazuje siň krycie budynków o funkcji 
usługowej dachami płaskimi, 
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11) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

12) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

13) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

14) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

15) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

16) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

17) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

18) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 243. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 244. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 245. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego. 

3. Nakazuje siň wyznaczanie co najmniej 
dwóch miejsc parkingowych na każdej działce. 

4. Nakazuje siň wyznaczanie co najmniej 
dwóch miejsc parkingowych przypadajņcych na 
100m2 powierzchni netto budynku, jeŌli jest to 
budynek, w którym zlokalizowano funkcjň usługo-
wņ. 

5. Nakazuje siň wyznaczanie iloŌci miejsc 
parkingowych dla niepełnosprawnych zgodnie 
z wymogami prowadzonej działalnoŌci, lecz nie 
mniej niż jedno miejsce dla osób niepełnospraw-
nych, o ile na działce zlokalizowano jakņkolwiek 
funkcjň usługowņ. 

6. Dopuszcza siň lokalizowanie miejsc par-
kingowych dla pojazdów ciňżarowych w iloŌci nie 
wiňkszej niż 2 miejsca z nakazem zachowania od-
ległoŌci tych miejsc parkingowych nie mniejszej, 
niż 6,00m od granic działki. 
 

§ 246. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 247. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 248. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Teren Rg-1ZL 

§ 249. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lasu. 

§ 250. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 251. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 252. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 
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§ 253. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 90%, 

2. W ramach zabudowy zakazuje siň budowy 
jakichkolwiek obiektów budowlanych, w tym bu-
dynków tymczasowych i niepowiņzanych trwale 
z gruntem, z wyłņczeniem dróg nieutwardzonych 
i chodników jako nawierzchni utwardzonych lub 
nieutwardzonych oraz z wyłņczeniem inwestycji 
celu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej. 
 

§ 254. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
leŌnych. 

§ 255. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 256. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Nie okreŌla siň – nie dotyczy 

§ 257. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

Zakazuje siň tymczasowego zagospodarowa-
nia, urzņdzania i użytkowania terenów. 

§ 258. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 259. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

 

Rozdział IV 
Teren Rg-1RI 

§ 260. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa. 

§ 261. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 262. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 263. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 264. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych 
i niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 265. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
rolnych. 

§ 266. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 267. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z terenów komunikacji i 
transportu drogowego, a także przez układ dróg 
wewnňtrznych i dojazdowych. 
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§ 268. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 269. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 270. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział V 
Teren Rg-1KD-D 

§ 271. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 272. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 273. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 274. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 275. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 

2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-
dynkami. 
 
§ 276. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 277. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 278. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 279. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 280. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział VI 
Tereny Rg1KD-W, Rg2KD-W, Rg3KD-W, Rg4KD-W 

§ 281. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 282. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 
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OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 283. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 284. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 285. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 286. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 287. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 288. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 289. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 290. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ X 

Przepisy Szczegółowe – Rogów, działka nr 257/6 

Rozdział I 
Teren Rg-5MN 

§ 291. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej, 
realizowanej jedynie wspólnie w ramach zinte-
growanego procesu inwestycyjnego – w powiņza-
niu z przyległymi działkami o identycznej funkcji. 

§ 292. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 293. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 294. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 295. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 30%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 25m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

4) zakazuje siň zabudowy obszaru leżņcego 
w pasie ochronnym przebiegajņcej przez 
teren napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej, zgodnie z zapisami par. 21, ust. 2, 
pkt. 4, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, 

2) dopuszcza siň budowň budynku mieszka-
niowego jednorodzinnego dwukondygna-
cyjnego z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 
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4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu, 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 

§ 296. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 297. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 298. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 299. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 300. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 301. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady 

 

Rozdział II 
Teren Rg-2MN/U 

§ 302. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

1. Przeznaczeniem dominujņcym terenu jest 
funkcja zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 
wolnostojņcej, 

2. Przeznaczeniem uzupełniajņcym jest funk-
cja usługowa, w tym funkcja usług różnych, to jest 
wszystkich pól działalnoŌci klasyfikowanych w 
przepisach odrňbnych jako usługi, 

3. Dopuszcza siň łņczenie funkcji mieszka-
niowej z funkcjņ usługowņ w jednym budynku, 

4. Dopuszcza siň realizacjň funkcji mieszka-
niowej i funkcji usługowej w osobnych budynkach, 
 
§ 303. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 304. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 305. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 306. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 10%, w przypadku lokalizowania 
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na działce jedynie budynków mieszkanio-
wych jednorodzinnych, 

2) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 
wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 12%, w przypadku lokalizowania 
na działce budynku lub budynków o funkcji 
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usłu-
gowej, 

3) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 40%, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 25m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) zakazuje siň zabudowy obszaru leżņcego 
w pasie ochronnym przebiegajņcej przez 
teren napowietrznej linii elektroenerge-
tycznej, zgodnie z zapisami par. 21, ust. 2, 
pkt. 4, 

6) ogranicza siň zabudowň budynków uży-
tecznoŌci publicznej do granicy pasa, okre-
Ōlonego jako strefa odległoŌci podstawo-
wej lokalizacji budynków użytecznoŌci pu-
blicznej, wynoszņcego 35,0m na stronň od 
osi gazociņgu wysokiego ciŌnienia Dn250, 

7) ogranicza siň zabudowň budynków miesz-
kaniowych jednorodzinnych do granicy pa-
sa, okreŌlonego jako strefa odległoŌci pod-
stawowej lokalizacji budynków mieszka-
niowych zabudowy jednorodzinnej, wyno-
szņcego 20,0m na stronň od osi gazociņgu 
wysokiego ciŌnienia Dn250, 

8) ogranicza siň zabudowň budynków nie-
mieszkalnych (stodoły, szopy garaże) do 
granicy pasa, okreŌlonego jako strefa odle-
głoŌci podstawowej lokalizacji budynków 
niemieszkalnych (stodoły, szopy garaże), 
wynoszņcego 15,0m na stronň od osi gazo-
ciņgu wysokiego ciŌnienia Dn250, 

9) nakazuje siň pozostawienie pasa eksplo-
atacyjnego o szerokoŌci 6,0m, po 3,0m na 
stronň od osi gazociņgu, wolnego od nasa-
dzeŊ zieleni Ōredniego i wysokiego piňtra, 

10) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym, jednym budynkiem usługowym 
i jednym budynkiem gospodarczym, w tym 
pełniņcym funkcjň garażu, lub nie wiňcej 
niż jednym budynkiem mieszkaniowym 
jednorodzinnym z funkcjņ usługowņ i jed-
nym budynkiem gospodarczym, w tym 
pełniņcym funkcjň garażu, 

2) dopuszcza siň budowň budynku mieszka-
niowego jednorodzinnego lub budynku 
mieszkaniowego jednorodzinnego z funkcjņ 
usługowņ jako dwukondygnacyjnego z 
podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych lub 
budynków mieszkalnych z funkcjņ usługo-
wņ wynoszņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
lub budynku mieszkaniowego jednorodzin-
nego z funkcjņ usługowņ do maksymalnej 
wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych lub budynków mieszkalnych z funkcjņ 
usługowņ dachami stromymi dwuspado-
wymi o obowiņzujņcej poziomej kalenicy 
i kņcie nachylenia połaci dachowej od 35º 
do 45º, 

6) dopuszcza siň maksymalnņ powierzchniň 
usług w budynkach mieszkalnych z funkcjņ 
usługowņ wynoszņcņ 30% powierzchni 
użytkowej budynku, 

7) dopuszcza siň budowň budynków o funkcji 
usługowej jednokondygnacyjnych, 

8) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków o funkcji usługowej 
wynoszņcej 4,80m, 

9) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku o funkcji usługowej do maksy-
malnej wartoŌci 10,50m, 

10) nakazuje siň krycie budynków o funkcji 
usługowej dachami płaskimi, 

11) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

12) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

13) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

14) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

15) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

16) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

17) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

18) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu, 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
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2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-
kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 307. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 308. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 309. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego. 

3. Nakazuje siň wyznaczanie co najmniej 
dwóch miejsc parkingowych na każdej działce. 

4. Nakazuje siň wyznaczanie co najmniej 
dwóch miejsc parkingowych przypadajņcych na 
100m2 powierzchni netto budynku, jeŌli jest to 
budynek, w którym zlokalizowano funkcjň usługo-
wņ. 

5. Nakazuje siň wyznaczanie iloŌci miejsc 
parkingowych dla niepełnosprawnych zgodnie 
z wymogami prowadzonej działalnoŌci, lecz nie 
mniej niż jedno miejsce dla osób niepełnospraw-
nych, o ile na działce zlokalizowano jakņkolwiek 
funkcjň usługowņ. 

6. Dopuszcza siň lokalizowanie miejsc par-
kingowych dla pojazdów ciňżarowych w iloŌci nie 
wiňkszej niż 2 miejsca z nakazem zachowania od-
ległoŌci tych miejsc parkingowych nie mniejszej, 
niż 6,00m od granic działki. 
 
§ 310. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 311. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 312. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-

wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ XI 

Przepisy Szczegółowe – Rogów, działka nr 310 

Rozdział I 
Teren Rg-6MN 

§ 313. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 314. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 315. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 316. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 317. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 
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4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 

§ 318. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 319. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 320. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 321. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 322. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 323. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
Rozdział II 

Teren Rg-2KD-D 

§ 324. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 325. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 326. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 327. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 328. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
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§ 329. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 330. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 331. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 332. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 333. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ XII 

Przepisy Szczegółowe – Rogów, działka nr 241, 
242 

Rozdział I 
Tereny Rg-7MN, Rg-8MN, Rg-9MN, Rg-10MN 

§ 334. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 335. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 336. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 337. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 338. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 20%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

5) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 12m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu i jednoczeŌnie od 
granicy terenów lasów, 

6) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 
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8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 339. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 340. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 341. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 342. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 343. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 344. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-

wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Tereny Rg-11MN, Rg-12MN 

§ 345. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

1. Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabu-
dowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņ-
cej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza siň realizacjň funkcji terenu 
o jakiej mowa w ust. 1, a w konsekwencji możli-
woŌń stosowania zapisów par. 346 do par. 355 
jedynie w przypadku spełnienia warunków dostň-
pu tych terenów do drogi publicznej, poprzez reali-
zacjň inwestycji drogowej zapewniajņcej połņcze-
nie terenu komunikacji i transportu drogowego 
oznaczonego w uchwale i na rysunku planu sym-
bolem Rg-6KD-W z terenem komunikacji i trans-
portu drogowego oznaczonego w uchwale i na 
rysunku planu symbolem Rg-5KD-W oraz gdy 
zostanņ spełnione warunki okreŌlone w przepisach 
odrňbnych, w tym w szczególnoŌci w ustawie 
o drogach publicznych. 
 
§ 346. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 347. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 348. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 349. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 20%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 
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4) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 350. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 

terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 351. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 352. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 353. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

Dopuszcza siň tymczasowe zagospodarowanie 
terenu poprzez przeznaczenie jakim jest funkcja 
upraw polowych do czasu realizacji funkcji o jakiej 
mowa w par. 345, ust.1. 

§ 354. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 355. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Teren Rg-2ZL 

§ 356. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lasu. 

§ 357. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 358. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 359. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 360. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
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zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 90%, 

2. W ramach zabudowy zakazuje siň budowy 
jakichkolwiek obiektów budowlanych, w tym bu-
dynków tymczasowych i niepowiņzanych trwale 
z gruntem, z wyłņczeniem dróg nieutwardzonych 
i chodników jako nawierzchni utwardzonych lub 
nieutwardzonych oraz z wyłņczeniem inwestycji 
celu publicznego z zakresu łņcznoŌci publicznej. 
 
§ 361. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
leŌnych. 

§ 362. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 363. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Nie okreŌla siň – nie dotyczy 

§ 364. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

1. Zakazuje siň tymczasowego zagospodaro-
wania, urzņdzania i użytkowania terenów. 
 
§ 365. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 366. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział IV 

Tereny Rg-2RI, Rg-3RI 

§ 367. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa,. 

§ 368. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 369. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 370. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 371. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych 
i niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 372. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
rolnych. 

§ 373. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 374. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z przyległych terenów ko-
munikacji i transportu drogowego, a także przez 
układ dróg wewnňtrznych i dojazdowych. 
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§ 375. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 376. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 377. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział V 
Tereny Rg-3KD-D 

§ 378. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 379. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 380. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 381. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 382. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 

 
§ 383. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 384. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 385. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 386. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 387. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział VI 
Tereny Rg5KD-W, Rg6KD-W 

§ 388. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 389. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 
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§ 390. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 391. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 392. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
§ 393. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 394. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 395. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 396. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 397. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

 

 

Rozdział VI 
Tereny Rg-7KD-W, Rg-8KD-W 

§ 398. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 399. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 400. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 401. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 402. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 403. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 404. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudowy 
i budowy systemów komunikacji i infrastruktury 
technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

§ 405. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

1. Dopuszcza siň tymczasowe zagospodaro-
wanie terenu poprzez wprowadzenie zieleni urzņ-
dzonej, w szczególnoŌci parków, skwerów i innych 
obszarów z uporzņdkowanņ kompozycyjnie ziele-
niņ, do czasu realizacji zamierzenia drogowego 
poza obszarem objňtym planem, które skutkowa-
łoby połņczeniem drogowym z terenami komuni-
kacji i transportu drogowego wyznaczonymi ni-
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niejszym planem, ze spełnieniem ustaleŊ Uchwały 
i jej wymogów dla dróg publicznych o kategorii 
wskazanej w niniejszej Uchwale. 

2. Dla tymczasowego zagospodarowania 
o jakim mowa w ust.1: 

1) zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-
dynkami, 

2) dopuszcza siň wprowadzanie zieleni nie-
urzņdzonej, 

2. Dla tymczasowego zagospodarowania 
o jakim mowa w ust.1 dopuszcza siň budowň na-
stňpujņcych urzņdzeŊ i obiektów: 

1) chodników, 
2) dróg rowerowych, 
3) placów, 
4) obiektów małej architektury 
5) placów zabaw i gier, 
6) pól gier i pól służņcych rekreacji i wypo-

czynkowi, 
 
§ 406. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 407. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ XIII 

Przepisy Szczegółowe – Rogów, działka nr 344 

Rozdział I 
Teren Rg-13MN 

§ 408. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 409. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 410. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 411. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 412. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania mak symalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 15%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
10m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
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konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 413. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 414. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 415. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 416. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 417. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych. 

§ 418. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

 

 

Rozdział II 
Tereny Rg-4KD-D, Rg-5KD-D 

§ 419. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 420. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 421. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 422. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 423. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 424. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 425. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie 
w sposób, który prowadzi do realizacji czňŌci za-
mierzenia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņ-
cym terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
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§ 426. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 427. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 428. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

DZIAŁ XIV 
Przepisy Szczegółowe – Rogów, działka nr 160 

Rozdział I 
Teren Rg-14MN 

§ 429. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 430. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 431. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 432. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 433. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 20%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 

6m od linii rozgraniczajņcej tereny o róż-
nym przeznaczeniu, 

4) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
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§ 434. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 435. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 436. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 437. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 438. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 439. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 7 
maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren Rg-5KD-D 

§ 440. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 441. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 442. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 443. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 444. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 445. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 446. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 447. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 448. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 449. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
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7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

DZIAŁ XV 
Przepisy Szczegółowe – Rogów, działka nr 275 

Rozdział I 
Tereny Rg-15MN, Rg-16MN, Rg-17MN, Rg-18MN 

§ 450. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 451. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 452. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 453. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 454. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 12m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu i jednocze-
Ōnie od granicy terenów lasów, 

6) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 455. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 456. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 457. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
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OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 458. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 459. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 460. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren Rg-1RM 

§ 461. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
zagrodowej, zwanej również siedliskowņ. 

§ 462. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 463. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 464. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 465. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň nieprzekraczalnņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, w odle-
głoŌci 6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň na jednej działce, zabudowň 

nie wiňcej niż jednym budynkiem mieszka-
niowym jednorodzinnym, budynkami za-
grodowymi, to jest zwiņzanymi z realizacjņ 
produkcji rolnej i budynkami gospodar-
czymi, w tym pełniņcymi funkcjň garażu. 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) dopuszcza siň budowň budynków zwiņza-
nych z produkcjņ rolnņ dwukondygnacyj-
nych, w tym poddasze użytkowe, 

4) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) nakazuje siň krycie budynków zagrodo-
wych dachami stromymi o kņcie nachyle-
nia połaci dachowej od 25º do 45º, obowiņ-
zujņcej poziomej kalenicy i jednej z niżej 
wymienionych rodzajów geometrii: dach 
dwuspadowy prosty symetryczny, dach 
dwuspadowy z naczółkami symetryczny, 

7) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

8) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

9) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

11) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 466. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
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bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 467. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 468. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 469. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 470. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 471. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział III 
Teren Rg-1ZP 

§ 472. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zieleni 
urzņdzonej, w tym tereny rekreacji i wypoczynku 
z dopuszczeniem budowy urzņdzeŊ i obiektów: 

1) chodników, 
2) dróg rowerowych, 
3) placów, 
4) obiektów małej architektury, 
5) placów zabaw i gier, 
6) pól gier i pól służņcych rekreacji i wypo-

czynkowi, 
 
§ 473. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 474. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 475. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 476. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 60%, 

2. W ramach zabudowy zakazuje siň budowy 
jakichkolwiek budynków powiņzanych trwale 
z gruntem. 
 
§ 477. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 478. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 479. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

Nie okreŌla siň – nie dotyczy 

§ 480. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 481. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 482. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 
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Rozdział IV 
Teren Rg-4RI 

§ 483. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa. 

§ 484. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 485. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody i 
krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 486. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 487. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych i 
niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 
§ 488. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Teren podlega ustawowej ochronie gruntów 
rolnych. 

§ 489. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 490. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji i 
infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ i 
transportowņ terenu z terenów komunikacji i 
transportu drogowego, a także przez układ dróg 
wewnňtrznych i dojazdowych. 

 
§ 491. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 492. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 493. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział V 
Teren Rg-1E 

§ 494. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja infrastruk-
turalna dla infrastruktury elektroenergetycznej. 

§ 495. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 496. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 497. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 498. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 40%, 

2) nie ustala siň minimalnego wskaźnika po-
wierzchni biologicznie czynnej, 

3) dopuszcza siň budowň ogrodzenia, lecz je-
dynie jeŌli ogrodzenie to służy zabezpie-
czeniu mienia lub zapewnieniu bezpieczeŊ-
stwa, a założone ogrodzenie zapewnia 
swobodny dostňp służb gestora sieci oraz 
służb naprawczych, 
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4) zakazuje siň nasadzania zieleni wysokiego 
i Ōredniego piňtra w odległoŌciach okreŌlo-
nych w przepisach odrňbnych a także przez 
gestorów sieci. 

2. Dopuszcza siň budowň jedynie takich bu-
dynków, w tym budynków tymczasowych i niepo-
wiņzanych trwale z gruntem, które służņ jedynie 
realizacji obsługi infrastrukturalnej terenów i nie 
majņ pomieszczeŊ na pobyt stały ludzi. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje polegajņce na 

poprawie stanu technicznego oraz wymia-
nie elementów wyposażenia, 

3) zakazuje siň adaptacji, 
4) dopuszcza siň rozbudowň budynków skut-

kujņcņ zmianņ geometrii dachu lub zmianņ 
typologii czňŌci istniejņcej, 

5) zakazuje siň nadbudowy budynków, 
6) podjňcie działaŊ polegajņcych na moderni-

zacji, adaptacji, rozbudowie i nadbudowie 
jest równoznaczne z koniecznoŌciņ dosto-
sowania tych elementów zagospodarowa-
nia i zabudowy, które objňto wymieniony-
mi działaniami, z zastrzeżeniem, że o ile 
przekroczone sņ wskaźniki ustalone w 
Uchwale, dopuszcza siň jedynie takie dzia-
łania, które nie zwiňkszņ różnicy miňdzy 
stanem faktycznym, a stanem ustalanym 
na podstawie przepisów Uchwały, z rów-
noczesnym obowiņzkiem dostosowania 
tych cech zagospodarowania i zabudowy, 
które sņ możliwe bez naruszenia dotych-
czasowego dozwolonego prawnie użytko-
wania, jeŌli jego profil nie ulega zmianie. 

 
§ 499. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 500. Szczegółowe zasady i warunki scalania i 
podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 501. Szczególne warunki zagospodarowania 
terenu oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w 
tym zakaz zabudowy 

1. Zasadnicze szczególne warunki zagospo-
darowania terenu oraz ograniczenia w ich użytko-
waniu, w tym zakaz zabudowy okreŌlono w przepi-
sach ogólnych. 

2. Zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-
ków, w tym budynków tymczasowych i niepowiņ-
zanych trwale z gruntem, o ile budynki te nie sņ 
służņ jedynie realizacji obsługi infrastrukturalnej 
terenów i nie majņ pomieszczeŊ na pobyt stały 
ludzi. 

3. Zakazuje siň budowy pozostałych obiektów 
budowlanych, z wyłņczeniem dróg i urzņdzeŊ dro-
gowych, sieci infrastruktury, z zastrzeżeniem, że 
dopuszcza siň poprzeczne w stosunku do ciņgów 
infrastruktury miejskiej prowadzenie drogi 
w miejscach i na warunkach uzgodnionych 
z gestorem sieci infrastruktury. 
 
§ 502. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej) 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Nakazuje siň obowiņzek uzgadniania 
wszelkich działaŊ zwiņzanych z zagospodarowa-
niem terenu i zabudowņ z właŌciwymi gestorami 
sieci infrastruktury. 

3. Dopuszcza siň lokalizacjň i budowň sieci in-
frastruktury takich, które nie kolidujņ z istniejņcymi 
sieciami infrastruktury. 

4. Dopuszcza siň jedynie budowň dróg służņ-
cych obsłudze ciņgów infrastrukturalnych. 

5. Zakazuje siň wyznaczania miejsc parkin-
gowych i postojowych. 
 
§ 503. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 504. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 505. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział VI 
Teren Rg-6KD-D 

§ 506. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 507. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 
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OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 508. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 509. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 510. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 511. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 512. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie 
w sposób, który prowadzi do realizacji czňŌci za-
mierzenia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņ-
cym terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 513. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 514. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 515. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-

wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział VII 
Tereny Rg-9KD-W, Rg-10KD-W, Rg-11KD-W, Rg-

12KD-W, Rg-13KD-W 

§ 516. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
wewnňtrznej, niebňdņcej drogņ publicznņ. 

§ 517. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 518. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 519. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 520. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 

§ 521. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 522. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 
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1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych, 

2. Ustala siň dla terenu Rg-12KD-W komuni-
kacjň w ruchu jako jednokierunkowa, 

3. Ustala siň dla terenu Rg-13KD-W pełnienie 
funkcji drogi dostňpowej do terenów lasów znaj-
dujņcych siň poza obszarem opracowania, w tym 
pełnienie funkcji dla dostňpu służb ochrony prze-
ciwpożarowej. 
 
§ 523. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 524. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 525. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
DZIAŁ XVI 

Przepisy Szczegółowe – Bądków Drugi, działka nr 
106/2 

Rozdział I 
Teren Bd-1MN 

§ 526. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 527. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 528. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 529. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 530. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 

zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 25%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň dla obowiņzujņcņ liniň zabu-
dowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 15m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

4) wyznacza siň dla nieprzekraczalnņ liniň za-
budowy okreŌlonņ na rysunku planu, 
w odległoŌci 15m od linii rozgraniczajņcej 
tereny o różnym przeznaczeniu, 

5) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-
rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

9) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

10) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

11) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

12) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
w budynku niepodpiwniczonym na wyso-
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koŌci od 0,0m do wysokoŌci 0,5m powyżej 
poziomu terenu, 

13) zakazuje siň w budynkach podpiwniczo-
nych lokalizowania kondygnacji podziem-
nej (sutereny) na poziomie niższym, niż 
0,5m poniżej poziomu terenu. 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-

kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 531. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 532. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 533. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 534. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 535. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 536. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 
Rozdział II 

Teren Bd-1KD-D 

§ 537. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania. 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja komunikacji 
i transportu drogowego wyznaczona dla drogi 
o klasie D. 

§ 538. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 539. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 540. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 541. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nie ustala siň wskaźnika powierzchni biolo-

gicznie czynnej, 
3) dopuszcza siň budowanie dróg, 
4) dopuszcza siň budowanie Ōcieżek pieszych, 

chodników, 
5) dopuszcza siň prowadzenie ciņgów infra-

struktury technicznej. 
2. Zakazuje siň zabudowy jakimikolwiek bu-

dynkami. 
 
§ 542. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

Nie ustala siň – nie dotyczy 

§ 543. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady modernizacji, rozbudo-
wy i budowy systemów komunikacji i infrastruktu-
ry technicznej okreŌlono w przepisach ogólnych. 

2. Dopuszcza siň zagospodarowanie w spo-
sób, który prowadzi do realizacji czňŌci zamierze-
nia drogowego w powiņzaniu z sņsiadujņcym 
terenem komunikacji i transportu drogowego, 
położonym poza obszarem opracowania, gdy 
zagospodarowanie takie realizowane bňdzie rów-
noczeŌnie i skutkuje łņcznņ realizacjņ ustaleŊ 
Uchwały i jej wymogów dla dróg publicznych 
o kategorii wskazanej w niniejszej Uchwale. 
 
§ 544. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 545. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 
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OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 546. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

DZIAŁ XVII 
Przepisy Szczegółowe – Ewinów, działka nr 73/1 

 

Rozdział I 
Teren Ew-1MN 

§ 547. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojņcej. 

§ 548. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 549. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 550. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 551. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) zakazuje siň przekraczania maksymalnego 

wskaźnika intensywnoŌci zabudowy wyno-
szņcego 10%, 

2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-
wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 30%, 

3) wyznacza siň obowiņzujņcņ liniň zabudowy 
okreŌlonņ na rysunku planu, w odległoŌci 
6m od linii rozgraniczajņcej tereny 
o różnym przeznaczeniu, 

4) dopuszcza siň zachowanie pozostałych od-
ległoŌci według przepisów odrňbnych, 

2. W ramach zabudowy: 
1) dopuszcza siň zabudowň nie wiňcej niż 

jednym budynkiem mieszkaniowym jedno-

rodzinnym i jednym budynkiem gospodar-
czym, w tym pełniņcym funkcjň garażu, na 
jednej działce, 

2) dopuszcza siň budowň budynków mieszka-
niowych jednorodzinnych dwukondygna-
cyjnych z podpiwniczeniem, 

3) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków mieszkalnych wyno-
szņcej 9,00m, 

4) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku mieszkaniowego jednorodzinnego 
do maksymalnej wartoŌci 10,30m, 

5) nakazuje siň krycie budynków mieszkal-
nych dachami stromymi dwuspadowymi 
o obowiņzujņcej poziomej kalenicy i kņcie 
nachylenia połaci dachowej od 35º do 45º, 

6) dopuszcza siň budowň budynków gospo-
darczych jednokondygnacyjnych, 

7) zakazuje siň przekraczania maksymalnej 
wysokoŌci budynków gospodarczych wy-
noszņcej 4,80m, 

8) ogranicza siň szerokoŌń elewacji frontowej 
budynku gospodarczego do maksymalnej 
wartoŌci 5,60m, 

7) zakazuje siň stosowania okapów dachu 
o wysiňgu wiňkszym, niż 0,80m poza lico 
Ōciany zewnňtrznej w stanie wykoŊczonym, 

8) dopuszcza siň wprowadzanie na połaciach 
dachu elementów takich jak kominy, attyki, 
lecz jedynie bňdņce przedłużeniem Ōcian 
budynku, 

9) dopuszcza siň umieszczanie nad wejŌciem 
dachu płaskiego szklonego lub krytego in-
nym materiałem transparentnym na lekkiej 
konstrukcji stalowej lub drewnianej, 
wspornikowej, o wysiňgu nie wiňkszym, niż 
1,50m. 

10) nakazuje siň sytuowanie podłogi parteru 
budynku mieszkaniowego niepodpiwni-
czonego na wysokoŌci 0,5m powyżej po-
ziomu terenu, 

11) zakazuje siň wykonywania kondygnacji 
podziemnej lub o poziomie posadzki poni-
żej poziomu terenu, 

12) nakazuje siň wprowadzenie rozwiņzaŊ kon-
strukcyjnych i budowlanych zapewniajņ-
cych bezpieczeŊstwo na wypadek powodzi, 
co w szczególnoŌci dotyczy zapewnienia 
stabilnoŌci konstrukcji z uwzglňdnieniem 
obciņżeŊ wynikajņcych z zalania falņ po-
wodziowņ i utrzymywania siň stanu powo-
dziowego, analogicznie struktury funda-
mentów i czňŌci nadziemnej, instalacji sani-
tarnej i elektrycznej 

13) zakazuje siň lokalizowania pomieszczeŊ 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi poni-
żej minimalnego poziomu parteru, 

3. W ramach działaŊ na istniejņcej zabudo-
wie: 

1) dopuszcza siň remonty oraz renowacje, 
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2) dopuszcza siň modernizacje pod warun-
kiem spełnienia ustaleŊ ust. 2 w odniesie-
niu do zabudowy, 

3) zakazuje siň nadbudowy budynków. 
 
§ 552. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

1. Teren położony jest w zasiňgu zalewu po-
wodziowego rzeki Warty o prawdopodobieŊstwie 
wystňpowania p=1%, w przypadku awarii wałów 
przeciwpowodziowych, 

2. Dla terenu wymienionego w ust. 1 należy 
uwzglňdniań ustalenia planu ochrony przeciwpo-
wodziowej regionu wodnego zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 
 
§ 553. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 554. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 555. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 556. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 557. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady. 

 

Rozdział II 
Teren Ew-1RI 

§ 558. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgrani-
czajņce tereny o różnym przeznaczeniu i różnych 
zasadach zagospodarowania 

Przeznaczeniem terenu jest funkcja lokalizacji 
urzņdzeŊ polowych obsługujņcych uprawy polo-
we, w tym urzņdzenia melioracyjne i ich obsługa. 

§ 559. Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 560. Zasady ochrony Ōrodowiska, przyrody 
i krajobrazu kulturowego 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 561. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 562. Parametry i wskaźniki kształtowania zabu-
dowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie 
zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki inten-
sywnoŌci zabudowy 

1. W ramach zagospodarowania terenu: 
1) nie ustala siň wskaźnika intensywnoŌci za-

budowy, 
2) nakazuje siň minimalny wskaźnik po-

wierzchni biologicznie czynnej nie niższy 
niż 70%, 

2. W ramach zabudowy: 
1) zakazuje siň budowy jakichkolwiek budyn-

ków, w tym budynków tymczasowych 
i niepowiņzanych trwale z gruntem, 

2) dopuszcza siň budowň urzņdzeŊ gospodar-
ki polowej. 

 

§ 563. Granice i sposoby zagospodarowania tere-
nów lub obiektów podlegajņcych ochronie, usta-
lonych na podstawie odrňbnych przepisów, w tym 
terenów górniczych, a także narażonych na nie-
bezpieczeŊstwo powodzi oraz zagrożonych osu-
waniem siň mas ziemnych 

1. Teren podlega ustawowej ochronie grun-
tów rolnych. 

2. Teren położony jest w zasiňgu zalewu po-
wodziowego rzeki Warty o prawdopodobieŊstwie 
wystňpowania p=1%, w przypadku awarii wałów 
przeciwpowodziowych, 

3. Dla terenu wymienionego w ust. 2 należy 
uwzglňdniań ustalenia planu ochrony przeciwpo-
wodziowej regionu wodnego zgodnie z przepisami 
odrňbnymi. 
 

§ 564. Szczegółowe zasady i warunki scalania 
i podziału nieruchomoŌci objňtych planem miej-
scowym 

OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 565. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy 
systemów komunikacji i infrastruktury technicznej 

1. Zasadnicze zasady dotyczņce modernizacji, 
rozbudowy i budowy systemów komunikacji 
i infrastruktury technicznej okreŌlono w przepisach 
ogólnych. 

2. Dopuszcza siň obsługň komunikacyjnņ 
i transportowņ terenu z terenów komunikacji 
i transportu drogowego, a także przez układ dróg 
wewnňtrznych i dojazdowych. 
§ 566. Sposób i termin tymczasowego zagospoda-
rowania, urzņdzania i użytkowania terenów 
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OkreŌlono w przepisach ogólnych 

§ 567. Stawki procentowe, na podstawie których 
ustala siň opłatň, o której mowa w art. 36, ust. 
4 Ustawy 

OkreŌlono w przepisach koŊcowych 

§ 568. Nie ustala siň granic obszarów wymagajņ-
cych przeprowadzenia scaleŊ i podziałów nieru-
chomoŌci, granic obszarów rehabilitacji istniejņcej 
zabudowy i infrastruktury technicznej, granic ob-
szarów wymagajņcych przekształceŊ lub rekulty-
wacji, granic terenów pod budowň obiektów han-
dlowych, o których mowa w art. 10, ust. 2, pkt. 
8 Ustawy, granic terenów rekreacyjno-
wypoczynkowych oraz terenów służņcych organi-
zacji imprez masowych, granic pomników zagłady 
oraz ich stref ochronnych, a także ograniczeŊ do-
tyczņcych prowadzenia na ich terenie działalnoŌci 
gospodarczej, okreŌlonych w ustawie z dnia 
7 maja 1999 roku o ochronie terenów byłych hitle-
rowskich obozów zagłady 
 

DZIAŁ XVIII 
Przepisy Końcowe 

§ 569. Opłaty z tytułu art. 36, ust. 4 Ustawy 

Zgodnie z art. 36, ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717, ze 
zmianami) ustala siň stawki służņce naliczaniu 
opłaty z tytułu wzrostu wartoŌci nieruchomoŌci na 
podstawie niniejszej uchwały: 

- dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, wolnostojņcej (MN) w wysokoŌci 
30%, 

- dla terenu zabudowy mieszkaniowej jedno-
rodzinnej, wolnostojņcej oraz terenu zabu-
dowy usługowej, w tym terenu zabudowy 

usług różnych, to jest wszystkich pól dzia-
łalnoŌci klasyfikowanych w przepisach od-
rňbnych jako usługi w wysokoŌci 30 %, 

- dla terenu zabudowy zagrodowej, zwanej 
również siedliskowņ (RM) w wysokoŌci 
0 %, 

- dla terenu zieleni urzņdzonej (ZP) 
w wysokoŌci 10 %, 

- dla terenu lasów i zadrzewieŊ (ZL) 
w wysokoŌci 15%, 

- dla terenu upraw polowych (RP) 
w wysokoŌci 0 %, 

- dla terenu urzņdzeŊ polowych obsługujņ-
cych uprawy polowe, w tym urzņdzeŊ me-
lioracyjnych i ich obsługi (RI) 

w wysokoŌci 0 %, 

- dla terenu infrastruktury – urzņdzeŊ elek-
troenergetycznych (E) w wysokoŌci 30%, 

- dla terenu komunikacji i transportu drogo-
wego, wyznaczonego dla drogi o klasie D 
(KD-D) w wysokoŌci 0%. 

- dla terenu komunikacji i transportu drogo-
wego, wyznaczonego dla drogi wewnňtrz-
nej, niebňdņcej drogņ publicznņ 

(KD-W) w wysokoŌci 15%. 

§ 570. Podmiot wykonujņcy Uchwałň 

Wykonanie Uchwały powierza siň Wójtowi 
Gminy Przykona. 

§ 571. Termin obowiņzywania przepisów Uchwały 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzňdowym Woje-
wództwa Wielkopolskiego 

 
 Przewodniczņcy 

Rady Gminy  
(-) Czesław Witczak 
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Załņcznik nr 1 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 2 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 3 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 4 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 5 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 6 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 7 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 8 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 9 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 10 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 11 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 12 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 13 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 14 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 
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Załņcznik nr 15 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 

ROZSTRZYGNIŇCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU PLANU 
 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1, ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym podejmuje siň 
rozstrzygniňcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 
projektu planu w odniesieniu do obszaru objňtego 
Uchwałņ: 
1. Do projektu zmiany miejscowego planu zago-

spodarowania przestrzennego Gminy Przyko-
na dla działek położonych w miejscowoŌci La-
ski, Rogów, Bņdków Drugi i Ewinów wyłożo-
nego do publicznego wglņdu w dniach od 16 
grudnia 2010r. do 17 stycznia 2011r. wraz z 
prognozņ oddziaływania na Ōrodowisko wnie-
siono w ustalonym terminie do dnia 4 lutego 
2011r. jednņ uwagň zgodnie z wykazem uwag 
stanowiņcym integralnņ czňŌń dokumentacji 
formalno-prawnej prac planistycznych. 

2. Przyjmuje siň nastňpujņcy sposób rozpatrzenia 
zgłoszonych uwag: 

Uwaga zgłoszona przez:  Kazimirczyk Marzena 
Rogów 49 
62-731 Przykona 
1) treŌń uwagi: Wytyczenie działki stanowiņcej 
drogň pożarowņ do lasu. 
 rozstrzygniňcie: uwaga uwzglňdniona – 
wprowadzono wnioskowane zmiany. 
2) treŌń uwagi: Przesuniňcie terenu przeznaczone-
go pod infrastrukturň oznaczonņ symbolem Rg-1E 
do północnej granicy działki. 
 rozstrzygniňcie: uwaga uwzglňdniona – 
wprowadzono wnioskowane zmiany. 
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Załņcznik nr 16 
do uchwały nr 0007.40.2011 

Rady Gminy Przykona 
z dnia 18 marca 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIŇCIE W SPRAWIE SPOSOBU REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWESTYCJI Z ZAKRESU 
INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŻŅ DO ZADAŉ WŁASNYCH GMINY ORAZ W SPRAWIE ZA-

SAD ICH FINANSOWANIA 
 
Na podstawie art. 20, ust. 1, ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym podejmuje siň 
rozstrzygniňcie w sprawie sposobu realizacji zapi-
sanych w Planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
technicznej, które należņ do zadaŊ własnych gmi-
ny oraz w sprawie zasad ich finansowania w od-
niesieniu do obszaru objňtego Uchwałņ: 

1. Tereny objňte miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego sņ w stanie 
istniejņcym terenami niezabudowanymi 
za wyjņtkiem istniejņcej zabudowy siedli-
skowej wystňpujņcej na czňŌci działki nr 
66/4, czňŌci działki nr 62 i czňŌci działki nr 
352/2 w miejscowoŌci Laski, a także czňŌci 
działki nr 275 w miejscowoŌci Rogów. 

2. Tereny objňte miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego sņ w stanie 
istniejņcym w znacznym stopniu niewy-
posażone w sieci infrastruktury technicz-
nej, co nie jest wystarczajņce dla realizacji 
pełnego, przewidzianego planem zago-
spodarowania. 

3. W zwiņzku z uchwaleniem zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Przykona dla działek 
położonych w miejscowoŌci Laski, Ro-
gów, Bņdków Drugi i Ewinów wystňpuje 
koniecznoŌń realizacji nowych sieci i urzņ-
dzeŊ systemu wodociņgowego, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, energetycznej i 
gazociņgowej a także dróg publicznych. 

4. Inwestycje, o których mowa w ustňpie 3 
realizowane bňdņ przez administratora 
sieci ze Ōrodków komunalnych. 

5. W zwiņzku z uchwaleniem zmiany miej-
scowego planu zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Przykona dla działek 
położonych w miejscowoŌci Laski, Ro-
gów, Bņdków Drugi i Ewinów wystňpuje 
koniecznoŌń realizacji nowych dróg we-
wnňtrznych. 

6. Inwestycje, o których mowa w ustňpie 5 
realizowane bňdņ przez, oraz ze Ōrodków 
inwestora. 

7. Przewiduje siň w odniesieniu do dróg pu-
blicznych realizacjň układu drogowego 
niezbňdnego dla prawidłowego funkcjo-
nowania obszarów objňtych opracowa-
niem. 

8. Przewiduje siň w odniesieniu do dróg 
wewnňtrznych realizacjň układu drogo-
wego niezbňdnego dla prawidłowego 
funkcjonowania obszarów objňtych opra-
cowaniem. 

9. Inwestycje, o których mowa w ustňpie 7 
realizowane bňdņ przez administratora 
sieci ze Ōrodków komunalnych, z zastrze-
żeniem, że realizacja ta nie obejmie reali-
zacji infrastruktury komunikacyjnej i 
transportu drogowego, jeŌli powstanie tej 
infrastruktury bňdzie zainicjowane wsku-
tek inwestycji niedrogowej. 

10. Tryb realizacji inwestycji, o których mowa 
w ust. 3 i ust. 7, okreŌlony zostanie w Wie-
loletnim Planie Inwestycyjnym. W Wielo-
letnim Planie Inwestycyjnym uwzglňdnio-
ne zostanņ terminy realizacji zadaŊ wła-
snych Samorzņdu w kontekŌcie strategii 
rozwoju, priorytetów i możliwoŌci budże-
towych Gminy. 

11. Na terenach objňtych w miejscowym pla-
nie zagospodarowania przestrzennego 
przeznaczeniem na cele inwestycji gmin-
nych zostanie zrealizowany wykup na 
rzecz Gminy. Przejmowanie gruntów na 
cele realizacji zadaŊ publicznych odbywań 
siň bňdzie w terminach okreŌlonych w 
Strategii Rozwoju, Wieloletnim Planie In-
westycyjnym i według możliwoŌci budże-
towych Gminy. 
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