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UCHWADA NR VI/29/2011

 RADY GMINY DAZISKA

 z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Daziska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-

nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópniej-

szymi zmianami), art. 14 ust.8, art. 20 ust.1, art. 

27 i art. 29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópniejszymi zmianami) 

oraz uchwaEy Nr XIV/83/08 Rady Gminy Daziska 

z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego Gminy Daziska i uchwaEy 

Nr XVI/86/2008 z dnia 30 wrze[nia 2008 r., zmie-

niającej UchwaEę Nr XIV/83/08 Rady Gminy Daziska 

z dnia 3 lipca 2008 r. w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego Gminy Daziska, Rada Gminy 

uchwala co następuje: 

§1. Po stwierdzeniu zgodno[ci z ustaleniami „Stu-

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego Gminy Daziska”, uchwalonego 

uchwaEą Nr XXIII/159/2001 Rady Gminy Daziska z 

dnia 20 czerwca 2001 r., z pópniejszymi zmianami, 

uchwala się zmianę miejscowego planu zagospoda-

rowania przestrzennego gminy Daziska uchwalonego 

UchwaEą Nr XII/83/04 Rady Gminy Daziska z dnia 25 

lutego 2004 r., (ogE. w Dz. Urz. Wojew. Lub. z dnia 

24 marca 2004 r., Nr 51 poz 1015) - w granicach 

terenów okre[lonych na zaEącznikach graficznych.

§2. 1. Zmianę planu stanowią:

1) ustalenia będące tre[cią niniejszej uchwaEy,

2) rysunki w skali 1:1000, stanowiące zaEączniki 

graficzne do niniejszej uchwaEy od numeru 1 do nu-

meru 11.

2. Ustalenia zmiany planu wraz z rysunkami stano-

wią integralną caEo[ć uchwaEy.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu zmiany planu, stanowi zaEącznik Nr 12 do 

niniejszej uchwaEy.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych 

w planie inwestycji, które nalerą do zadaG wEasnych 

gminy oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z 

przepisami ustawy o finansach publicznych – stano-

wi zaEącznik Nr 13 do niniejszej uchwaEy.

RozdziaE I
PRZEPISY OGÓLNE

§3. 1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej 

uchwaEy będzie mowa o:

1) zmianie planu – nalery przez to rozumieć ustale-

nia, o których mowa w §2 ust.1,

2) rysunku planu nalery przez to rozumieć rysunki 

w skali 1: 1000, stanowiące zaEączniki do niniejszej 

uchwaEy,

3) przepisach szczególnych (odrębnych) - nalery 

przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wy-

konawczymi,

4) przepisach ustawy bez podania nazwy – nalery 

przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o 

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 poz. 717, z pópn. zm.),

5) terenie planistycznym - nalery przez to rozumieć 

obszar wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-

niczającymi, o okre[lonym przeznaczeniu i zasadach 

zagospodarowania,

6) linii rozgraniczającej teren – nalery przez to rozu-

mieć linię ciągEą, wydzielającą teren oznaczony sym-

bolem cyfrowym i literowym o rórnym przeznaczeniu 

lub rornych zasadach zagospodarowania,

7) przeznaczeniu podstawowym - nalery przez to 

rozumieć takie przeznaczenie, które winno przewa-

rać na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczający-

mi,

8) przeznaczeniu uzupeEniającym - nalery przez to 

rozumieć przeznaczenie inne nir podstawowe, które 

uzupeEnia lub wzbogaca przeznaczenie podstawowe,

9) adaptacji - nalery przez to rozumieć utrzymanie 

istniejącej substancji budowlanej, z morliwo[cią jej 

rozbudowy i uzupeEnienia o nowe obiekty lub zmiany 

sposobu urytkowania i przeznaczenia obiektów bu-

dowlanych w sposób nie naruszający ustaleG planu,

10) dziaEce budowlanej – nalery przez to rozumieć 

nieruchomo[ć gruntową lub dziaEkę gruntu, której 

wielko[ć, cechy geometryczne, dostęp do drogi pu-

blicznej i wyposarenie w urządzenia infrastruktury 

technicznej speEniają wymogi realizacji obiektów bu-

dowlanych wynikające ze szczególnych przepisów i 

aktów prawa miejscowego,

11) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalery przez 

to rozumieć najmniejszą dopuszczalną odlegEo[ć 

elewacji budynku i budowli od krawędzi jezdni dro-

gi obsEugującej teren, na którym planowane jest ich 

usytuowanie lub od okre[lonej w ustaleniach szcze-

góEowych planu, linii rozgraniczającej tereny o rór-
nym przeznaczeniu,

12) wysoko[ci zabudowy - nalery przez to rozu-

mieć wysoko[ć mierzoną od [redniego poziomu te-

renu przed gEównym wej[ciem do budynku, o ile nie 
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jest u[ci[lona inaczej w ustaleniach planu,

13) drodze publicznej nalery przez to rozumieć 

drogę zaliczoną na podstawie ustawy o drogach pu-

blicznych do jednej z kategorii dróg (wojewódzkiej, 

powiatowej lub gminnej), wydzieloną liniami rozgra-

niczającymi,

14) drodze niepublicznej – nalery przez to rozmieć 

drogę wewnętrzną – ogólnodostępną (ozn. symb. 

Kw) nie zaliczaną do radnej kategorii dróg publicz-

nych, w szczególno[ci drogę w terenach budowla-

nych,

15) dostępie do drogi publicznej dziaEki dopuszczo-

nej w planie do zabudowy - nalery rozumieć przez 

to zjazd - okre[lony w przepisach ustawy o drogach 

publicznych – stanowiący bezpo[redni dostęp do tej 

drogi, albo dostęp do niej drogą wewnętrzną, usta-

loną w my[l przepisów ustawy o planowaniu i za-

gospodarowaniu przestrzennym, lub ustanowienie 

sEurebno[ci drogowej, z zastrzereniem, re droga ta 

speEniać będzie wymagania przepisów szczególnych 

dotyczące parametrów,

16) usEugach – nalery przez to rozumieć obiekty 

budowlane lub pomieszczenia w budynkach miesz-

kalnych, w których prowadzona jest dziaEalno[ć sEu-

rąca zaspakajaniu staEych potrzeb ludno[ci,

17) usEugach komercyjnych - nalery przez to ro-

zumieć tereny wyznaczone na usEugi handlu, ga-

stronomii, turystyki, rórne profile usEug bytowych i 

rzemiosEa nieuciąrliwego, usEugi finansowe, usEugi 

projektowe, geodezyjne, doradcze i inne formy dzia-

Ealno[ci gospodarczej, z wyEączeniem dziaEalno[ci 

produkcyjnej i związanej z eksploatacją surowców 

mineralnych,

18) usEugach bytowych - nalery przez to rozumieć 

nieuciąrliwe rodzaje usEug komercyjnych, sEurące za-

spakajaniu potrzeb mieszkaGców np. usEugi fryzjer-

skie, fotograficzne krawieckie, szewskie i inne usEugi 

dla ludno[ci oraz sEurące potrzebom gospodarstw 

domowych zaliczane do dziaEalno[ci usEug rzemiosEa, 

(np. usEugi naprawy sprzętu i wyposarenia domowe-

go i inne formy usEug, w sposób oczywisty związane 

z obsEugą mieszkaGców),

19) usEugach wbudowanych nalery przez to rozu-

mieć przeznaczenie czę[ci budynku mieszkalnego lub 

innego obiektu w zabudowie mieszkaniowej jednoro-

dzinnej i zagrodowej na pomieszczenia urytkowane 

na dziaEalno[ć usEugową nieuciąrliwą w znaczeniu 

planu,

20) usEugach uciąrliwych – nalery przez to rozu-

mieć usEugi zaliczane, zgodnie z przepisami szczegól-

nymi do potencjalnie oddziaEujących na [rodowisko 

lub inne usEugi, emitujące haEas, spaliny, drgania – 

uciąrliwe dla [rodowiska, których lokalizacja jest wa-

runkowana zachowaniem przepisów szczególnych; 

21) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej – na-

lery przez to rozumieć budynek mieszkalny jedno-

rodzinny lub ich zespóE, wraz z przeznaczonymi dla 

potrzeb ich mieszkaGców budynkami gararowymi i 

gospodarczymi,

22) zabudowie zagrodowej (siedlisku rolnym) – 

nalery przez to rozumieć wchodzące w skEad go-

spodarstw rolnych budynki mieszkalne, budynki 

gospodarcze (magazynowo-skEadowe, gararowe) 

i inwentarskie sEurące produkcji rolniczej (wielokie-

runkowej, hodowlanej lub ogrodniczej) dla potrzeb 

przechowywania [rodków produkcji, magazynowa-

nia produktów rolniczych oraz urządzenia techniczne 

i wyposarenie, niezbędne dla obsEugi gospodarstwa,

23) zabudowie usEugowej – nalery przez to rozu-

mieć zabudowę na potrzeby usEug komercyjnych, 

publicznych, lub rzemiosEa, związanych z obsEugą 

zespoEu zabudowy oraz usEug uzupeEniających inne 

funkcje, pod warunkiem nie powodowania negatyw-

nego oddziaEywania - zakEóceG [rodowiska oraz kon-

fliktów sąsiedztwa,

24) nieuciąrliwym zagospodarowaniu - nalery 

przez to rozumieć dziaEalno[ć produkcyjną i usEugo-

wą oraz przedsięwzięcia produkcyjne i usEugowe, 

ustalone z zachowaniem procedur okre[lonych w 

przepisach szczególnych (odrębnych), których od-

dziaEywanie nie przekroczy granic terenu do którego 

inwestor ma tytuE prawny (tj. których eksploatacja 

nie powinna spowodować przekroczenia standardów 

jako[ci [rodowiska okre[lonych w przepisach szcze-

gólnych (odrębnych) dla terenów o przeznaczeniu 

ustalonym w planie, a takre zaliczane w przepisach z 

zakresu ochrony [rodowiska do mogących znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko,

25) potencjalnej uciąrliwo[ci – nalery przez to ro-

zumieć zjawiska fizyczne lub stany utrudniające rucie 

ludzi albo dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, a 

zwEaszcza: haEas, wibracje, zanieczyszczenie powie-

trza, zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód,

26) wskapniku powierzchni biologicznie czynnej 

– nalery przez to rozumieć procentowy udziaE w 

caEkowitej powierzchni terenu - powierzchni gruntu 

rodzimego, niezabudowanego i nieutwardzonego, 

przeznaczonego na zieleG oraz wodę, a takre 50% 

sumy powierzchni trawiastej tarasów i stropodachów 

o powierzchni nie mniejszej nir 10 m2, urządzonych 

jako trawniki i kwietniki o podEoru zapewniającym im 

naturalną wegetację,

27) wskapniku powierzchni zabudowy – nale-

ry przez to rozumieć procentowy w caEkowitej po-

wierzchni terenu planistycznego - sumy powierzchni 

zabudowy (w znaczeniu przepisu szczegóEowego) 

budynków, które istnieją i mogą być lokalizowane 

w granicach wydzielonego terenu. Do powierzch-

ni zabudowy nie wlicza się powierzchni obiektów 

budowlanych ani ich czę[ci nie wystających ponad 

powierzchnię terenu i elementów pomocniczych 

jak schody, rampy, daszki, występy dachowe, po-

wierzchni obiektów pomocniczych (szklarnie, szopy, 

altany), a takre obiektów maEej architektury i funk-

cjonujących sezonowo,

28) zasadzie dobrego sąsiedztwa - rozumie się 

przez to odpowiednie do rodzaju przeznaczenia tere-

nu rozmieszczenie obiektów i urządzeG nie ogranicza-

jące (w przypadku funkcji dopuszczonych) morliwo-

[ci zagospodarowania dziaEek sąsiednich, zgodnie z 
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funkcją podstawową oraz respektujące interes praw-

ny wEa[cicieli terenów, okre[lony ustaleniami planu.

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-

nie z przepisami szczególnymi.

§4. 1. Czę[ć tekstowa zmiany planu zawiera:

1) ustalenia szczegóEowe okre[lające przeznacze-

nie terenu, zasady i warunki zabudowy oraz zago-

spodarowania terenów oznaczonych symbolami na 

rysunkach zmiany planu w skali 1: 1 000,

2) ustalenia ogólne, okre[lające wymagania doty-

czące zagospodarowania oraz ksztaEtowania zabudo-

wy dla terenów objętych opracowaniem, wynikające 

z przepisów szczególnych,

3) przepisy koGcowe.

2. Czę[ć graficzna zmiany planu zawiera:

1) oznaczenia [ci[le obowiązujące, które obejmują:

a) granice terenu planistycznego objętego zmianą 

planu,

b) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i rórnych zasadach zagospodarowania, ozna-

czone linią ciągEą oraz symbolami numerowymi i lite-

rowymi,

c) nieprzekraczalne linie zabudowy.

§5. W zagospodarowaniu terenów zabudowy 

oprócz ustaleG zmiany planu, obowiązują przepisy 

szczególne, zawierające dodatkowe ograniczenia i 

zasady dysponowania terenami na cele okre[lone w 

planie.

§6. Warunki ustalone w celu ochrony [rodowiska 

przyrodniczego, zabytków i dziedzictwa kulturowe-

go oraz ochrony i ksztaEtowania Eadu przestrzennego, 

mają pierwszeGstwo przed pozostaEymi warunkami 

zabudowy i zagospodarowania.

§7. 1. Ustala się inwestowanie zgodne z przezna-

czeniem podstawowym. W poszczególnych terenach 

morliwa jest lokalizacja obiektów z zakresu przezna-

czenia dopuszczalnego i uzupeEniającego, w sposób 

nie kolidujący z podstawowym przeznaczeniem tych 

terenów, przy zachowaniu warunków ustalonych w 

niniejszej uchwale.

2. Tereny, dla których w zmianie planu przewidzia-

no przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą 

być do czasu zagospodarowania zgodnie z niniejszą 

uchwaEą urytkowane w sposób dotychczasowy. Na 

terenach tych dopuszcza się dziaEania budowlane w 

zakresie adaptacji i remontów istniejących obiektów 

w celu poprawy ich stanu technicznego i urytkowe-

go.

RozdziaE II
PRZEPISY SZCZEGÓDOWE

§8. Ustalenia dotyczą przeznaczenia i zasad zago-

spodarowania terenów oznaczonych symbolami na 

zaEącznikach graficznych wymienionych w §2. Obo-

wiązują następujące warunki zabudowy i zagospoda-

rowania:

1. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 RM zloka-

lizowanego w miejscowo[ci Las Dębowy (zaEącznik 

nr 1) ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające - usEugi komercyjne 

nieuciąrliwe,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) dopuszcza się lokalizację nieuciąrliwych usEug 

nie powodujących niekorzystnego oddziaEywania dla 

funkcji mieszkalnych,

c) lokalizacja funkcji usEugowych w budynku wol-

nostojącym lub wbudowanej w budynek mieszkalny 

lub gospodarczy; obowiązuje na granicy dziaEki za-

chowanie wymaganych przepisami standardów ja-

ko[ci [rodowiska będących skutkiem prowadzonej 

dziaEalno[ci usEugowej,

d) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem mini-

malizowania kolizji funkcjonalno-przestrzennych,

e) nalery zachować strefę bezpieczną wolną od za-

budowy o szeroko[ci min.7,5 m (po obu stronach 

linii), od osi napowietrznej linii elektroenergetycznej 

[redniego napięcia; sytuowanie zabudowy w pasie 

technicznym morliwe jedynie za zgodą i na warun-

kach zarządcy sieci,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-

dzenie miejsc postojowych dla obsEugi funkcji usEu-

gowych;

g) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 m od kra-

wędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem 

KP-Z oraz 6,0 m od drogi wewnętrznej ozn nr ewid. 

347/2,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy – 

do 50 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 30% powierzchni dziaEki,

c) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie,

d) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- budynku mieszkalnego – do 9,0 m, dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu uryt-

kowym,

- budynku usEugowego – do 7,0 m, jedna kondy-

gnacja nadziemna,

- budynku gospodarczego, gararowego – do 8,5 

m, jedna kondygnacja nadziemna; dla budynków go-

spodarczych uwarunkowanych wymaganiami tech-

nologicznymi lub specjalistycznym profilem gospo-

darstwa dopuszcza się budynki wyrsze,

e) geometria dachów – dachy wysokie o syme-

trycznych spadkach gEównych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego - 30o- 45o,
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- budynku usEugowego - do 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego - do 45o, 

dla budynków gospodarczych uwarunkowanych wy-

maganiami technologicznymi lub specjalistycznym 

profilem gospodarstwa dopuszcza się dachy pEaskie,

5) obsEuga komunikacyjna:

a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z, usytuowanie i realizacja indywidualnego zjazdu na 

dziaEkę na warunkach zarządcy drogi,

b) w terenie zabudowy zagrodowej obowiązuje za-

gwarantowanie nie mniej nir 2 miejsca do parkowa-

nia;

c) w przypadku realizacji usEug obowiązuje wskap-
nik miejsc do parkowania w ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 

powierzchni urytkowej usEug,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 2MN zloka-

lizowanego w miejscowo[ci Piotrawin (zaEącznik nr 

2) ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) realizacja budynku mieszkalnego i gospodarczo-

gararowego,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem terenu,

b) morliwo[ć sytuowania budynków przy granicy z 

dziaEką sąsiednią ozn. nr ew. 600/2,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy - 8,0 m od kra-

wędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem 

KP-L oraz 20,0 m od krawędzi jezdni drogi woje-

wódzkiej oznaczonej symbolem KW –Z,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

do 30% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 40% powierzchni dziaEki, 

c) budynek mieszkalny more być realizowany z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo podpiwniczony lub bez 

podpiwniczenia,

d) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie,

e) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- budynku mieszkalnego – do 9,0 m; dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu uryt-

kowym,

- budynku gospodarczo - gararowego do 7,0 m; 

jedna kondygnacja nadziemna,

f) dachy wysokie o symetrycznych spadkach gEów-

nych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego - 30o - 45o,

- budynku gospodarczo – gararowego – do 45o,

5) obsEuga komunikacyjna - z drogi powiatowej 

oznaczonej symbolem KP- L; usytuowanie i realiza-

cja indywidualnego zjazdu na dziaEkę na warunkach 

zarządcy drogi,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki wodno – [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 3RM zlokali-

zowanego w miejscowo[ci Piotrawin (zaEącznik nr 3) 

ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem,

b) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem mini-

malizowania kolizji funkcjonalno-przestrzennych,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 m od kra-

wędzi jezdni drogi wojewódzkiej oznaczonej symbo-

lem KW-Z,

3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy – 

do 50 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 30% powierzchni dziaEki,

c) budynki mogą być realizowane z podpiwnicze-

niem, czę[ciowo podpiwniczone lub bez podpiwni-

czenia,

d) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie,

e) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- budynku mieszkalnego – do 9,0 m; dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu uryt-

kowym,

- budynku gospodarczego, gararowego – do 8,5 

m; jedna kondygnacja nadziemna; dla budynków go-

spodarczych uwarunkowanych wymaganiami tech-

nologicznymi lub specjalistycznym profilem gospo-

darstwa dopuszcza się budynki wyrsze,

f) geometria dachów – dachy wysokie o symetrycz-
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nych spadkach gEównych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego - 30o - 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego - do 45o; 

dla budynków gospodarczych uwarunkowanych wy-

maganiami technologicznymi lub specjalistycznym 

profilem gospodarstwa dopuszcza się dachy pEaskie,

4) obsEuga komunikacyjna - z drogi wojewódzkiej 

oznaczonej symbolem KW-Z; usytuowanie i realiza-

cja indywidualnego zjazdu na dziaEkę na warunkach 

zarządcy drogi;

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki wodno – [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 4RM zlokali-

zowanego w miejscowo[ci Piotrawin (zaEącznik nr 4) 

ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 m od kra-

wędzi jezdni drogi wojewódzkiej oznaczonej symbo-

lem KW-Z,

3) wskapniki i gabaryty ksztaEtowania zabudowy 

oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy – 

do 50 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 30% powierzchni dziaEki,

c) budynki mogą być realizowane z podpiwnicze-

niem, czę[ciowo podpiwniczone lub bez podpiwni-

czenia,

d) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie,

e) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- budynku mieszkalnego – do 9,0 m; dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu uryt-

kowym,

- budynku gospodarczego, gararowego – do 8,5 

m; jedna kondygnacja nadziemna; dla budynków go-

spodarczych uwarunkowanych wymaganiami tech-

nologicznymi lub specjalistycznym profilem gospo-

darstwa dopuszcza się budynki wyrsze,

f) geometria dachów – dachy wysokie o symetrycz-

nych spadkach gEównych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego – 30o - 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego – do 45o; 

dla budynków gospodarczych uwarunkowanych wy-

maganiami technologicznymi lub specjalistycznym 

profilem gospodarstwa dopuszcza się dachy pEaskie,

4) obsEuga komunikacyjna - z drogi wojewódzkiej 

oznaczonej symbolem KW-Z; usytuowanie i realiza-

cja indywidualnego zjazdu na dziaEkę na warunkach 

zarządcy drogi,

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki wodno – [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

5. Dla terenu oznaczonego symbolem 5RM,MN zlo-

kalizowanego w miejscowo[ci Piotrawin (zaEącznik 

nr 4) ustala się
1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym i za-

budowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym,

b) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem zasady 

dobrego sąsiedztwa i minimalizowania kolizji funkcjo-

nalno-przestrzennych,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 m od kra-

wędzi jezdni drogi wojewódzkiej oznaczonej symbo-

lem KW-Z,

3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:

- dziaEki z zabudową zagrodową - do 50% po-

wierzchni dziaEki,

- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną – 

do 20% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej dla:

- dziaEki z zabudową zagrodową – nie mniej nir 
30% powierzchni dziaEki,

- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną – 

nie mniej nir 60% powierzchni dziaEki;

c) budynki mogą być realizowane z podpiwnicze-

niem, czę[ciowo podpiwniczone lub bez podpiwni-

czenia,

d) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie, 

e) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- budynku mieszkalnego – do 9,0 m; dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu uryt-

kowym,

- budynku gospodarczo - gararowego w zabudowie 
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mieszkaniowej jednorodzinnej - do 6,0 m; jedna kon-

dygnacja nadziemna,

- budynku gospodarczego, gararowego w gospo-

darstwie rolnym – do 8,5 m; jedna kondygnacja 

nadziemna; dla budynków gospodarczych uwarun-

kowanych wymaganiami technologicznymi lub spe-

cjalistycznym profilem gospodarstwa dopuszcza się 

budynki wyrsze,

f) geometria dachów - dachy wysokie o symetrycz-

nych spadkach gEównych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego– 30o - 45o,

- budynku gospodarczo - gararowego w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej - do 45o;

- budynku gospodarczego, gararowego w gospo-

darstwie rolnym - do 45o; dla budynków gospodar-

czych uwarunkowanych wymaganiami technologicz-

nymi lub specjalistycznym profilem gospodarstwa 

dopuszcza się dachy pEaskie,

4) obsEuga komunikacyjna - z drogi wojewódzkiej 

oznaczonej symbolem KW-Z; usytuowanie i realiza-

cja indywidualnego zjazdu na dziaEkę na warunkach 

zarządcy drogi,

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki wodno – [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

6. Dla terenu oznaczonego symbolem 6U,KS zloka-

lizowanego w miejscowo[ci Janiszów (zaEącznik nr 

5) ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

usEug komercyjnych oraz obiektów obsEugi komuni-

kacji samochodowej (w tym stacja autogazu),

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem pod-

stawowym,

b) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem zasady 

dobrego sąsiedztwa i minimalizowania kolizji funkcjo-

nalno-przestrzennych,

c) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące poten-

cjalnie oddziaEywać na [rodowisko, je[li ich oddziaEy-

wanie na tereny sąsiednie nie wykluczy lub w istotny 

sposób nie ograniczy zagospodarowania tych tere-

nów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie,

d) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje speEnie-

nie wymogów dotyczących standardów jako[ci [ro-

dowiska, okre[lonych w przepisach szczególnych, w 

zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i wód podziem-

nych,

e) morliwo[ć lokalizacji obiektu z ew. programem 

miejsc noclegowych i usEug gastronomicznych; w 

zagospodarowaniu terenu uwzględnić zieleG izolacyj-

no-ozdobną oraz wyposarenie w obiekty i urządzenia 

maEej architektury, towarzyszące funkcji wiodącej,

f) sytuowanie obiektów i urządzeG stacji autogazu 

w czę[ci frontowej dziaEki, z zachowaniem warun-

ków okre[lonych w przepisach szczególnych; obo-

wiązują wymagania w zakresie zapewnienia minimal-

nych odlegEo[ci sytuowania obiektów budowlanych 

od budowli i urządzeG stanowiących gEówne wypo-

sarenie stacji autogazu oraz m.in. od projektowane-

go budynku usEugowego i granic dziaEek sąsiednich,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wydzie-

lenie i urządzenie miejsc do parkowania; obowiązuje 

utwardzenie oraz odwodnienie placów i podjazdów 

zabezpieczające przed przenikaniem do wód i ziemi 

substancji szkodliwych dla [rodowiska;

h) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i osEo-

nowej,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy dla lokalizacji 

obiektów kubaturowych - 20,0 m od krawędzi jezdni 

drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KW-GP,

3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy - 

do 50 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 30% powierzchni dziaEki;

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- stacji autogazu – parametry dostosowane dla 

tego rodzaju obiektów,

- budynku usEugowego - do 9,0 m; dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu uryt-

kowym,

- obiektu gospodarczo - gararowego towarzyszące-

go funkcji usEugowej– do 7,0 m, jedna kondygnacja 

nadziemna,

d) geometria dachów: wysokie (wyjątkowo pEa-

skie) o symetrycznych spadkach gEównych poEaci 

dachowych dla:

- obiektu stacji autogazu – dach pEaski lub z nachy-

leniem poEaci do 45o,

- budynku usEugowego – do 45o,

- budynku gospodarczo - gararowego towarzyszą-

cego funkcji usEugowej - do 45o;

4) obsEuga komunikacyjna:

a) z drogi wojewódzkiej oznaczonej symbolem KW-

GP, urządzenie zjazdów publicznych na warunkach 

uzgodnionych z zarządcą drogi;

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc do par-

kowania w ilo[ci 5 na 1 dystrybutor oraz wskapnik 

w ilo[ci 1 miejsce do parkowania na karde 25 m2 

powierzchni urytkowej budynku usEugowego,

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 



Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego Nr 116 – 10425 – Poz. 2050 

poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

7. Dla terenu oznaczonego symbolem 7P zlokali-

zowanego w miejscowo[ci Daziska (zaEącznik nr 6) 

ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

obiektów produkcyjnych,

2) przeznaczenie uzupeEniające:

a) usEugi komercyjne,

b) zaplecze magazynowo-skEadowe,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) adaptacja istniejącej zabudowy; dopuszcza 

się przebudowę, rozbudowę i remonty istniejących 

obiektów oraz uzupeEnienie zabudowy i zagospoda-

rowania terenu zgodnie z przeznaczeniem podstawo-

wym i uzupeEniającym,

b) realizacja nowych obiektów oraz urządzeG infra-

struktury technicznej,

c) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące poten-

cjalnie oddziaEywać na [rodowisko;

d) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje speEnie-

nie wymogów dotyczących standardów jako[ci [ro-

dowiska, okre[lonych w przepisach szczególnych, w 

zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i wód podziem-

nych,

e) zabudowa i zagospodarowanie terenu w powią-

zaniu z sąsiednimi terenami produkcyjnymi,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

do 60% powierzchni terenu,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 20% powierzchni terenu,

c) wysoko[ć obiektów warunkowana potrzebami 

wynikającymi ze stosowanej technologii,

d) geometria dachów - dachy wysokie o syme-

trycznych spadkach gEównych poEaci dachowych - 

do 45o; morliwo[ć realizacji dachów pEaskich,

5) obsEuga komunikacyjna:

a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-L 

projektowanym zjazdem; morliwo[ć wykorzystania 

istniejących zjazdów zlokalizowanych na sąsiednich 

terenach produkcyjnych,

b) dopuszcza się realizację miejsc postojowych w 

ilo[ci 1 miejsce na 50 m2 powierzchni produkcyjno - 

usEugowej i magazynowo-skEadowej,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków poprzez indywidualne rozwiązania gospodarki 

wodno – [ciekowej speEniające wymagania przepi-

sów szczególnych,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

8. Dla terenu oznaczonego symbolem 8KS zloka-

lizowanego w miejscowo[ci Daziska (zaEącznik nr 7) 

ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokaliza-

cję obiektów i urządzeG obsEugi komunikacji (stacja 

autogazu),

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem pod-

stawowym,

b) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem zasady 

dobrego sąsiedztwa i minimalizowania kolizji funkcjo-

nalno-przestrzennych,

c) morliwo[ć przeksztaEcenia funkcjonalnego tere-

nu dziaEki, znajdującego się w obrębie bazy usEugo-

wo-produkcyjnej SpóEdzielni Handlowo-Produkcyjnej 

„SCH” na lokalizację stacji autogazu oraz obiektu 

przeznaczonego do obsEugi stacji,

d) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje speEnie-

nie wymogów dotyczących standardów jako[ci [ro-

dowiska, okre[lonych w przepisach szczególnych, w 

zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i wód podziem-

nych,

e) sytuowanie obiektów i urządzeG stacji autogazu 

z zachowaniem wymagaG i warunków okre[lonych 

w przepisach szczególnych,

f) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wydzie-

lenie i urządzenie miejsc do parkowania;

g) obowiązuje utwardzenie oraz odwodnienie pla-

ców i podjazdów zabezpieczające przed przenika-

niem do wód i ziemi substancji szkodliwych dla [ro-

dowiska,

h) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i osEo-

nowej,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy - 8,0 m od kra-

wędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-

L,

3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy – 

do 40 % powierzchni terenu,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 20% powierzchni terenu,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- stacji autogazu – parametry dostosowane dla 

tego rodzaju obiektów,

- obiektu do obsEugi stacji autogazu – do 7,0 m, 

jedna kondygnacja nadziemna,

d) geometria dachów: wysokie (wyjątkowo pEa-

skie) o symetrycznych spadkach gEównych poEaci 

dachowych dla:

- stacji autogazu – dach pEaski lub o nachyleniu po-

Eaci dachowych do 45º;

- obiektu do obsEugi stacji autogazu - do 45o; do-

puszcza się dach pEaski,

4) obsEuga komunikacyjna:

a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-L, 

obowiązuje urządzenie zjazdów publicznych,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc postojo-
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wych w ilo[ci 5 miejsc na 1 dystrybutor,

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

9. Dla terenu oznaczonego symbolem 9U,KS,TT 

zlokalizowanego w miejscowo[ci Daziska (zaEącznik 

nr 8) ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

usEug komercyjnych, obiektów i urządzeG obsEugi ko-

munikacji w tym stacji autogazu oraz bazowej stacji 

telefonii komórkowej,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) zabudowa terenu zgodnie z przeznaczeniem pod-

stawowym,

b) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem mini-

malizowania kolizji funkcjonalno-przestrzennych,

c) dopuszcza się przedsięwzięcia mogące poten-

cjalnie oddziaEywać na [rodowisko, je[li ich oddziaEy-

wanie na tereny sąsiednie nie wykluczy lub w istotny 

sposób nie ograniczy zagospodarowania tych tere-

nów zgodnie z przeznaczeniem ustalonym w planie,

d) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje speEnie-

nie wymogów dotyczących standardów jako[ci [ro-

dowiska, okre[lonych w przepisach szczególnych, w 

zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i wód podziem-

nych,

e) morliwo[ć lokalizacji obiektu i urządzeG dla 

potrzeb warsztatu samochodowego; dopuszcza 

się dziaEalno[ć usEugową w zakresie napraw i kon-

serwacji samochodów i usEug związanych z obsEu-

gą motoryzacji oraz inne rodzaje usEug o zblironych 

wymaganiach lokalizacyjnych, dla których ocena od-

dziaEywania na [rodowisko nie wykazuje uciąrliwo-

[ci przekraczającej standardy jako[ci [rodowiska na 

granicy terenu do którego inwestor ma tytuE prawny,

f) morliwo[ć lokalizacji na dziaEce obiektów i urzą-

dzeG stacji autogazu oraz obiektu przeznaczonego 

na usEugi w zakresie: handlu, gastronomii oraz dla 

obsEugi komunikacji jak: myjnia, usEugi serwisowe, 

zaopatrzenie w akcesoria samochodowe i inne usEugi 

towarzyszące,

g) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić wydzie-

lenie i urządzenie miejsc do parkowania,

h) utwardzenie oraz odwodnienie placów i podjaz-

dów zabezpieczające przed przenikaniem do wód i 

ziemi substancji szkodliwych dla [rodowiska,

i) obowiązuje nasadzenie zieleni izolacyjnej i osEo-

nowej,

j) morliwo[ć lokalizacji wiery telefonii komórkowej, 

z zachowaniem procedur okre[lonych w przepisach 

szczególnych dla przedsięwzięć mogących potencjal-

nie oddziaEywać na [rodowisko,

k) nieprzekraczalna linia zabudowy - 20,0 m od kra-

wędzi jezdni drogi powiatowej oznaczonej symbolem 

KP-Z oraz 40,0 m od linii rozgraniczającej projekto-

wanej drogi wojewódzkiej nr 747,

3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

do 50 % powierzchni terenu,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 30% powierzchni terenu,

c) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- stacji autogazu – parametry dostosowane dla 

tego rodzaju obiektów,

- budynku usEugowego - do 7,0 m; jedna kondy-

gnacja nadziemna,

- obiektu gospodarczo - gararowego towarzyszące-

go funkcji usEugowej – do 5,0 m; jedna kondygnacja 

nadziemna;

d) geometria dachów: wysokie (wyjątkowo pEa-

skie) o symetrycznych spadkach gEównych poEaci 

dachowych dla:

- stacji autogazu – dach pEaski lub o nachyleniu po-

Eaci dachowych do 45º,

- budynku usEugowego – do 45o,

- budynku gospodarczo – gararowego- do 45o; do-

puszcza się dach pEaski,

4) obsEuga komunikacyjna:

a) z drogi powiatowej oznaczonej symbolem KP-

Z; urządzenie zjazdów publicznych na warunkach 

uzgodnionych z zarządcą drogi,

b) obowiązuje minimalny wskapnik miejsc do par-

kowania w ilo[ci 5 miejsc na 1 dystrybutor oraz 1 

miejsce do parkowania na 25 m2 powierzchni uryt-

kowej budynku usEugowego,

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki wodno – [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

10. Dla terenu oznaczonego symbolem 10RM zlo-

kalizowanego w miejscowo[ci Braciejowice (zaEącz-

nik nr 9) ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym,

b) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 m od 

krawędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej symbolem 

KG-L,
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3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy – 

do 50 % powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej – nie mniej nir 30% powierzchni dziaEki,

c) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie,

d) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- budynku mieszkalnego – do 9,0 m; dwie kondy-

gnacje nadziemne , w tym druga w poddaszu uryt-

kowym,

- budynków gospodarczych i gararowych – do 8,5 

m; jedna kondygnacja nadziemna; dla budynków go-

spodarczych uwarunkowanych wymaganiami tech-

nologicznymi lub specjalistycznym profilem gospo-

darstwa dopuszcza się budynki wyrsze,

e) geometria dachów – dachy wysokie o syme-

trycznych spadkach gEównych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego – 35o- 45o,

- budynków gospodarczych i gararowych – do 45o; 

dla budynków gospodarczych uwarunkowanych wy-

maganiami technologicznymi lub specjalistycznym 

profilem gospodarstwa dopuszcza się dachy pEaskie,

4) obsEuga komunikacyjna - z drogi gminnej ozna-

czonej symbolem KG-L; usytuowanie i realizacja in-

dywidualnego zjazdu na dziaEkę na warunkach za-

rządcy drogi,

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

11. Dla terenu oznaczonego symbolem 11RM zlo-

kalizowanego w miejscowo[ci KamieG (zaEącznik nr 

10) ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym,

2) przeznaczenie uzupeEniające: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem zasady 

dobrego sąsiedztwa i minimalizowania kolizji funkcjo-

nalno-przestrzennych,

c) dopuszcza się podziaE terenu na dziaEki pod za-

budowę zagrodową o powierzchni min. 2000 m2 i 

szeroko[ci frontu dziaEki nie mniejszej nir 25 m oraz 

pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną o min. 

powierzchni 1000 m2 i szeroko[ci frontu dziaEki nie 

mniejszej nir 20 m,

d) nalery zachować strefę bezpieczną wolną od za-

budowy o szeroko[ci min.7,5 m od osi napowietrznej 

linii elektroenergetycznej [redniego napięcia (po obu 

stronach linii); sytuowanie zabudowy w pasie tech-

nicznym morliwe jedynie za zgodą i na warunkach 

zarządcy sieci,

e) obowiązuje nasadzenie zieleni wysokiej i [redniej 

od strony terenów rolnych,

f) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 m od kra-

wędzi drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-D,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:

- dla dziaEki z zabudową zagrodową– do 50% po-

wierzchni dziaEki,

- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną – do 20% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej dla:

- dziaEki z zabudową zagrodową - nie mniej nir 30% 

powierzchni dziaEki,

- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną – 

nie mniej nir 60% powierzchni dziaEki;

c) budynki mogą być realizowane z podpiwnicze-

niem, czę[ciowo podpiwniczone lub bez podpiwni-

czenia,

d) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie,

e) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu:

- budynku mieszkalnego – do 9,0 m; dwie kondy-

gnacje nadziemne, w tym druga w poddaszu uryt-

kowym,

- budynku gospodarczego, gararowego w gospo-

darstwie rolnym – do 8,5 m; jedna kondygnacja 

nadziemna; dla budynków gospodarczych uwarun-

kowanych wymaganiami technologicznymi lub spe-

cjalistycznym profilem gospodarstwa dopuszcza się 

budynki wyrsze; w przypadku realizacji zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej wysoko[ć budynków 

do 6,0 m;

f) geometria dachów: dachy wysokie o symetrycz-

nych spadkach gEównych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego – 30o - 45o;

- budynków gospodarczych i gararowych – do 45o; 

dla budynków gospodarczych uwarunkowanych wy-

maganiami technologicznymi lub specjalistycznym 

profilem gospodarstwa dopuszcza się dachy pEaskie,

5) obsEuga komunikacyjna - z drogi gminnej ozna-

czonej symbolem KG-D; usytuowanie i realizacja 

indywidualnego zjazdu na dziaEkę na warunkach za-

rządcy drogi,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-
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cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu

12. Dla terenu oznaczonego symbolem 12RM,U 

zlokalizowanego w miejscowo[ci KamieG (zaEącznik 

nr 11) ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokaliza-

cję zabudowy zagrodowej w gospodarstwie rolnym 

i usEugi,

2) przeznaczenie uzupeEniające: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna,

3) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym i uzupeEniającym,

b) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem zasady 

dobrego sąsiedztwa i minimalizowania kolizji funkcjo-

nalno-przestrzennych,

c) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje speEnie-

nie wymogów dotyczących standardów jako[ci [ro-

dowiska, okre[lonych w przepisach szczególnych, w 

zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i wód podziem-

nych,

d) morliwo[ć lokalizacji nieuciąrliwej dziaEalno[ci z 

zakresu handlu, skupu, zaopatrzenia, napraw nie po-

wodujących niekorzystnego oddziaEywania dla funk-

cji mieszkalnych,

e) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowych w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-

nek mieszkalny lub gospodarczy,

f) dopuszcza się podziaE dziaEki nr ewid. 721 i wy-

dzielenie dziaEek budowlanych o powierzchni min. 

2000 m2 i szeroko[ci frontu dziaEki nie mniejszej nir 
25 m na lokalizację zabudowy zagrodowej,

g) morliwo[ć lokalizacji zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej na zasadach funkcji uzupeEniającej z 

wydzieleniem jednej dziaEki budowlanej o powierzch-

ni min. 1000 m2 i szeroko[ci frontu dziaEki nie mniej-

szej nir 20 m,

h) w zagospodarowaniu terenu uwzględnić urzą-

dzenie miejsc do parkowania dla obsEugi funkcji usEu-

gowych,

i) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 m od kra-

wędzi drogi gminnej oznaczonej symbolem KG- L ,

4) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy:

- dla dziaEki z zabudową zagrodową i usEugową – 

do 50% powierzchni dziaEki,

- dla dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzin-

ną – do 20% powierzchni dziaEki;

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej dla:

- dziaEki z zabudową zagrodową i usEugową - nie 

mniej nir 30% powierzchni dziaEki,

- dziaEki z zabudową mieszkaniową jednorodzinną – 

nie mniej nir 50% powierzchni dziaEki,

c) budynki mogą być realizowane z podpiwnicze-

niem, czę[ciowo podpiwniczone lub bez podpiwni-

czenia,

d) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie,

e) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- budynku mieszkalnego i usEugowego – do 9,0 m; 

dwie kondygnacje nadziemne, w tym druga w pod-

daszu urytkowym,

- budynku gospodarczo - gararowego w zabudowie 

mieszkaniowej jednorodzinnej - do 6,0 m; jedna kon-

dygnacja nadziemna,

- budynków gospodarczych i gararowych w go-

spodarstwie rolnym – do 8,5 m; jedna kondygnacja 

nadziemna; dla budynków gospodarczych uwarun-

kowanych wymaganiami technologicznymi lub spe-

cjalistycznym profilem gospodarstwa dopuszcza się 

budynki wyrsze,

f) geometria dachów: dachy wysokie o symetrycz-

nych spadkach gEównych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego i usEugowego – 30o - 45o,

- budynku gospodarczego, gararowego - do 45o; 

dla budynków gospodarczych uwarunkowanych wy-

maganiami technologicznymi lub specjalistycznym 

profilem gospodarstwa dopuszcza się dachy pEaskie,

5) obsEuga komunikacyjna:

a) z drogi gminnej oznaczonej symbolem KG-L, usy-

tuowanie i realizacja zjazdu na dziaEkę na warunkach 

zarządcy drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc do parkowania w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej bu-

dynku usEugowego,

6) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

7) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

13. Dla terenu oznaczonego symbolem 13MN,U 

zlokalizowanego w miejscowo[ci KamieG (zaEącznik 

nr 11) ustala się:

1) teren objęty zmianą przeznacza się na lokalizację 

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usEugi,

2) zasady sytuowania zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu:

a) morliwo[ć lokalizacji zabudowy zgodnie z prze-

znaczeniem podstawowym,

b) sytuowanie zabudowy z uwzględnieniem zasady 

dobrego sąsiedztwa i minimalizowania kolizji funkcjo-

nalno-przestrzennych,

c) w zagospodarowaniu terenu obowiązuje speEnie-
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nie wymogów dotyczących standardów jako[ci [ro-

dowiska, okre[lonych w przepisach szczególnych, w 

zakresie haEasu, czysto[ci powietrza i wód podziem-

nych,

d) morliwo[ć lokalizacji funkcji z zakresu handlu, 

gastronomii, nieuciąrliwego rzemiosEa i innych usEug 

bytowych nie powodujących niekorzystnego oddzia-

Eywania dla funkcji mieszkalnych,

e) dopuszcza się lokalizację funkcji usEugowej w 

budynku wolnostojącym lub wbudowanej w budy-

nek mieszkalny lub gospodarczy,

f) obowiązuje zachowanie istniejącego uksztaEto-

wania terenu w strefie spEywu wód,

g) nieprzekraczalna linia zabudowy - 15,0 m od 

krawędzi jezdni drogi gminnej oznaczonej symbolem 

KG-L oraz 40,0 m od krawędzi jezdni projektowanej 

drogi wojewódzkiej nr 747 oznaczonej symbolem 

KW-G,

3) parametry, wskapniki i gabaryty ksztaEtowania 

zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) maksymalny wskapnik powierzchni zabudowy 

dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową – do 

40% powierzchni dziaEki,

b) minimalny wskapnik powierzchni biologicznie 

czynnej dla dziaEki z zabudową mieszkalno-usEugową 

– nie mniej nir 40% powierzchni dziaEki,

c) budynki mogą być realizowane z podpiwnicze-

niem, czę[ciowo podpiwniczone lub bez podpiwni-

czenia,

d) poziom posadowienia parteru budynków nie wy-

rej nir 1,0 m od poziomu istniejącego terenu mierzo-

nego w najwyrszym punkcie,

e) maksymalna wysoko[ć projektowanej zabudo-

wy od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEo-

ronej krawędzi dachu dla:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno- usEugowego 

– do 9,0 m; dwie kondygnacje nadziemne, w tym 

druga w poddaszu urytkowym,

- budynku gospodarczo - gararowego - do 7,0 m; 

jedna kondygnacja nadziemna,

f) geometria dachów: dachy wysokie o symetrycz-

nych spadkach gEównych poEaci dachowych dla:

- budynku mieszkalnego, mieszkalno-usEugowego – 

30o - 45o,

- budynku gospodarczo - gararowego – do 45o,

4) obsEuga komunikacyjna:

a) z projektowanej drogi wewnętrznej oznaczonej 

symbolem Kw o szeroko[ci 5,0 m i z drogi gminnej 

oznaczonej symbolem KG-L; usytuowanie i realizacja 

zjazdu z drogi gminnej na dziaEkę na warunkach za-

rządcy drogi,

b) obowiązuje wskapnik miejsc do parkowania w 

ilo[ci 1 miejsce na 25 m2 powierzchni urytkowej bu-

dynku usEugowego,

5) warunki powiązaG sieci infrastruktury technicz-

nej:

a) zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie [cie-

ków – w oparciu o zbiorowy system wodno-kanaliza-

cyjny; w etapie dopuszcza się indywidualne rozwią-

zanie gospodarki [ciekowej,

b) obsEuga w pozostaEych elementach infrastruktu-

ry, zgodnie z warunkami technicznymi dysponentów 

poszczególnych sieci,

6) pozostaEe warunki zabudowy i zagospodarowa-

nia terenu na zasadach ogólnych planu.

§9. 1. Wprowadza się zmiany w ustaleniach Miej-

scowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Daziska, uchwalonego UchwaEą Nr XII/83/04 

Rady Gminy Daziska z dnia 25 lutego 2004 r., (ogE. 
w Dz. Urz. Wojew. Lub. z dnia 24 marca 2004 r., Nr 

51 poz. 1015), obejmujące:

1) Likwidację ustaleG zawartych w §3 ust. 7 „Te-

reny urządzeG i sieci komunikacyjnych” – pkt 7.8 KK 

– zapisu dotyczącego rezerwy terenu pod budowę 

komunikacji kolejowej. Tereny stanowiące w ww. 

planie miejscowym pas terenu pod rezerwę linii kole-

jowej, przeznacza się w planie na tereny upraw polo-

wych ozn. symbolem RP, z wyEączeniem terenu wy-

mienionego w niniejszej uchwale w §8 (miejscowo[ć 

Daziska), oznaczonego symbolem 7 P, okre[lonego 

na zaEączniku graficznym nr 6, w obrębie dziaEek 

853/1, 853/2 – przeznaczonego na teren zabudowy 

produkcyjnej.

2) Zmianę wskapników na terenach oznaczonych 

symbolem MR w zakresie dotyczącym:

a) maksymalnej powierzchni zabudowy - do 50% 

powierzchni dziaEki,

b) minimalnej powierzchni biologicznie czynnej – 

nie mniej nir 20% powierzchni dziaEki.

RozdziaE III
USTALENIA OGÓLNE

§10. 1. Na terenach wymienionych w §8 i §9 obo-

wiązują następujące wymagania ogólne, dotyczące 

zabudowy i zagospodarowania terenów:

1) morliwo[ć zabudowy terenu zgodnie z przezna-

czeniem podstawowym i uzupeEniającym, obejmuje 

lokalizację w:

a) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej: bu-

dynku mieszkalnego i budynku gospodarczo - gararo-

wego; morliwo[ć realizacji gararu w bryle budynku 

mieszkalnego lub w formie obiektu wolnostojącego,

b) zabudowie zagrodowej: budynku mieszkalnego i 

budynków gospodarczych związanych z potrzebami 

gospodarstwa rolnego; dla potrzeb funkcji zagrodo-

wej dopuszcza się lokalizację budynków magazyno-

wo - skEadowych, gararowych i obiektów technolo-

gicznie wyspecjalizowanych (np. chEodnie itp.) wraz 

z budowlami i urządzeniami stanowiącymi zaplecze 

techniczne i sanitarne,

c) zabudowie mieszkalno-usEugowej: budynku 

mieszkalnego i usEugowego, obiektu gospodarczo - 

gararowego oraz budowli i urządzeG stanowiących 

zaplecze techniczne i sanitarne,

d) zabudowie usEugowej: budynku usEugowego i 

zabudowy gospodarczo –gararowej,

e) zabudowie produkcyjnej: budynków produkcyj-
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nych, obiektów magazynowo - skEadowych, usEugo-

wych, gararowych i obiektów technologicznie wy-

specjalizowanych wraz z budowlami i urządzeniami 

stanowiącymi zaplecze techniczne i sanitarne,

2) uciąrliwo[ci poszczególnych przedsięwzięć re-

alizowanych zgodnie z ustaleniami planu winny ogra-

niczać się do terenu do którego inwestor ma tytuE 
prawny, za wyjątkiem inwestycji celu publicznego z 

zakresu Eączno[ci publicznej,

3) na dziaEkach budowlanych poEoronych w odle-

gEo[ci min. 100,0 m od ogrodzenia terenu komunal-

nego ujęcia wody ustala się zakaz lokalizacji przydo-

mowych oczyszczalni [cieków,

4) zabudowę i zagospodarowanie nalery wykony-

wać w sposób nie kolidujący z istniejącymi urządze-

niami elektroenergetycznymi; w strefach ochronnych 

linii elektroenergetycznych wyklucza się lokalizację 

budynków, sadzenie drzew wysokopiennych oraz 

skEadowanie materiaEów Eatwopalnych, w tym nawo-

zów mineralnych; ewentualna przebudowa linii elek-

troenergetycznych w przypadku wystąpienia kolizji 

z planowaną zabudową i zagospodarowaniem dziaE-
ki jest dopuszczana kosztem i staraniem inwestora, 

na podstawie warunków technicznych okre[lonych 

przez dysponenta sieci,

5) lokalizację urządzeG liniowych przewiduje się w 

pasach drogowych.

2. Na obszarach objętych zmianą planu, obowiązu-

ją następujące zasady budowy i przebudowy syste-

mów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) obsEuga komunikacyjna – istniejącymi droga-

mi publicznymi oraz drogą wewnętrzną – zgodnie z 

ustaleniami szczegóEowymi zmiany planu,

2) zaopatrzenie w wodę – zgodnie z ustaleniami 

szczegóEowymi,

3) odprowadzenie [cieków – do czasu realizacji 

zbiorowego systemu wodno-kanalizacyjnego do-

puszcza się realizację bezodpEywowych zbiorników 

na nieczysto[ci ciekEe lub przydomowych oczyszczal-

ni [cieków; wyklucza się realizację przydomowych 

oczyszczalni [cieków na terenach nararonych na po-

wodzie,

4) gospodarka odpadami – postępowanie z odpa-

dami zgodnie z regulaminem utrzymania czysto[ci i 

porządku na terenie gminy oraz zgodnie z przepisami 

o odpadach,

5) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) realizowane będzie w oparciu o istniejące i 

projektowane sieci [redniego i niskiego napięcia; 

przyEączenie do sieci elektroenergetycznej nowych 

obiektów lub zwiększenie mocy istniejących, będzie 

uzalernione od warunków technicznych i ekonomicz-

nych przyEączenia i dostarczenia energii elektrycznej; 

w przypadku odmowy przyEączenia z powodu braku 

ww. warunków oraz braku zastrzereG od tej odmo-

wy ze strony Urzędu Regulacji Energetyki, przyEącze-

nie more być kontynuowane przez strony po zawar-

ciu stosownej umowy, przy jednoczesnym speEnieniu 

wymagaG efektywno[ci inwestycji dla wEa[cicie-

la sieci, w szczególno[ci dotyczy to obszarów nie 

przewidzianych do zasilania w obowiązującym Planie 

Rozwoju,

b) zagospodarowanie terenu nalery wykonać w 

sposób morliwie nie kolidujący z istniejącymi urzą-

dzeniami elektroenergetycznymi; nalery zapewnić 

staEy dostęp do urządzeG i sieci dla sEurb eksploata-

cyjnych z uryciem sprzętu cięrkiego; ewentualna 

przebudowa linii i urządzeG elektroenergetycznych 

kolidujących z planowanym zagospodarowaniem 

oraz wykonanie obostrzeG w miejscach skrzyrowaG 

lub zblireG projektowanych obiektów (w zalerno[ci 

od rodzaju obiektu) z istniejącymi napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi odbywać się będzie 

kosztem i staraniem inwestora projektowanej zabu-

dowy, na podstawie warunków przebudowy kolidu-

jących urządzeG elektroenergetycznych i stosownej 

umowy cywilno-prawnej, zawartej z wEa[cicielem 

sieci elektroenergetycznej,

c) w przypadku wzrostu zapotrzebowania na moc i 

energię elektryczną, dopuszcza się dla zasilania obec-

nych i przyszEych odbiorców energii elektrycznej, bu-

dowę linii elektroenergetycznych [redniego i niskiego 

napięcia oraz stacji transformatorowych 15/04 kV,

d) dopuszcza się morliwo[ć wyznaczenia nowych 

terenów pod realizację stacji transformatorowych, 

których nie uwzględniono w rysunkach zmiany pla-

nu, jereli uzasadnione jest to wzrostem zapotrzebo-

wania mocy,

e) planowane stacje transformatorowe nalery loka-

lizować na terenach, dla których morliwy jest dogod-

ny dojazd dla sprzętu cięrkiego, o powierzchni gruntu 

pod stację do 80 m²; dopuszcza się realizację stacji 

transformatorowych w odlegEo[ci 1,5 m od granicy 

sąsiedniej dziaEki;

f) przebudowę lub rozbudowę sieci elektroenerge-

tycznej nalery przewidzieć w pasach technicznych 

zarezerwowanych pod infrastrukturę energetyczną i 

innych trasach nie wyznaczonych w planie, niezbęd-

nych do prawidEowego funkcjonowania sieci; dla linii 

kablowych [redniego i niskiego napięcia oraz zEącz 

kablowych, pas techniczny winien być o szeroko[ci 

min. 1 m; w pasach tych nie wolno sadzić drzew i 

krzewów oraz skEadować materiaEów,

g) w terenach zabudowy, budowę liniowych urzą-

dzeG elektroenergetycznych nalery realizować w 

liniach rozgraniczających drogi, z wyEączeniem pro-

jektowanego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 747; 

w przypadku lokalizacji linii elektroenergetycznych i 

zEącz kablowych w pasach technicznych dróg, szero-

ko[ć pasów technicznych pod infrastrukturę elektro-

energetyczną winna być zgodna z przepisami doty-

czącymi budowy i eksploatacji dróg,

h) poza terenami zabudowy, wzdEur dróg publicz-

nych linie elektroenergetyczne w wykonaniu napo-

wietrznym nalery realizować zgodnie z przepisami 

ustawy o drogach publicznych;

6) dla istniejących napowietrznych linii elektroener-

getycznych [redniego napięcia SN-15kV i niskiego 

napięcia nn:

a) obowiązuje pas techniczny – o szeroko[ci 15,0 
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m tj. 7,5 m od osi linii,

b) w przypadku likwidacji linii, bądp jej przebudo-

wy np. skablowania, ulega likwidacji równier wyzna-

czona strefa, a tereny nią objęte, otrzymują funkcje 

zgodnie z funkcją terenów przylegEych,

c) w strefie linii dopuszcza się nasadzenia drzew 

niskopiennych, krzewów, uprawy polowe i ogrodni-

cze, pod warunkiem zachowania wymaganych prze-

pisami odlegEo[ci drzew i gaEęzi od linii elektroenerge-

tycznej; zblirenie obiektu budowlanego na odlegEo[ć 

mniejszą nir ww. wymaga uzyskania indywidualnej 

zgody i speEnienia warunków, okre[lonych przez dys-

ponenta sieci,

d) dla linii niskiego napięcia wymaga się zachowa-

nia odlegEo[ci zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

przy zadrzewieniach na terenie planowanej zabudo-

wy nalery zachować wymagane przepisami odlegEo-

[ci gaEęzi i drzew od linii elektroenergetycznej,

e) obsEuga terenu w zakresie telekomunikacji - z 

istniejącej centrali telefonicznej oraz projektowanych 

urządzeG i sieci telekomunikacyjnych w ukEadzie 

przewodowym i bezprzewodowym,

f) przyEącza do poszczególnych obiektów nalery 

wykonać jako kablowe w kanalizacji lub doziemne,

g) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci i urzą-

dzeG telekomunikacyjnych przy zachowaniu warun-

ków zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym lokali-

zację inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci 

publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych,

h) rozbudowa sieci powinna następować na zasa-

dach uzgodnionych z zarządcą sieci.

3. Ustala się warunki grodzenia dziaEek budowla-

nych w terenach planistycznych, objętych zmianą 

planu:

1) zabrania się lokalizowania ogrodzeG wewnątrz 

linii rozgraniczających dróg,

2) przy lokalizacji ogrodzeG nalery zachować odle-

gEo[ci od sieci i przyEączy infrastruktury technicznej, 

wymagane normami i przepisami branrowymi.

PRZEPISY KOFCOWE

§11. 1. W zagospodarowaniu terenów oprócz 

ustaleG dotyczących zmiany przeznaczenia okre[lo-

nych w rozdziale II i III, obowiązują ustalenia ogólne 

zawarte w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego Gminy Daziska uchwalonym UchwaEą 

Nr XII/83/04 Rady Gminy Daziska z dnia 25 lutego 

2004 r. (ogE. w Dz. Urz. Wojew. Lub. z dnia 24 mar-

ca 2004 r., Nr 51 poz. 1015).

2. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy na 

terenach objętych zmianami tracą moc ustalenia miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Daziska uchwalonego UchwaEą Nr XII/83/04 

Rady Gminy Daziska z dnia 25 lutego 2004 r.

OPDATA PLANISTYCZNA

§12. Dla terenów wymienionych w §8 niniejszej 

uchwaEy, obowiązują stawki procentowe opEaty na 

rzecz gminy od wzrostu warto[ci nieruchomo[ci bę-

dącego skutkiem wej[cia w rycie niniejszej uchwaEy, 

w wysoko[ci:

1) 5 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci dla tere-

nów przeznaczonych na:

a) zabudowę zagrodową w gospodarstwie rolnym 

i zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę 

zagrodową z usEugami i zabudowę mieszkaniową jed-

norodzinną z usEugami - oznaczonych symbolami RM; 

MN; RM,MN; RM,U; MN,U,

b) drogę wewnętrzną – oznaczoną symbolem Kw,

2) 20 % wzrostu warto[ci nieruchomo[ci dla tere-

nów przeznaczonych na:

a) przemysE, bazy, skEady – oznaczonego symbo-

lem P,

b) usEugi, obiekty i urządzenia obsEugi komunikacji 

– oznaczonych symbolem U, KS,

c) obiekty i urządzenia obsEugi komunikacji - ozna-

czone symbolem – KS,

d) usEugi komercyjne, obiekty i urządzenia obsEugi 

komunikacji i stację bazową telefonii komórkowej - 

oznaczone symbolem U,KS,TT.

§13. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 

Gminy Daziska.

§14. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 

od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 Henryk KoČodziejczyk
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1RM

E

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Las Dębowy
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Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gm. Łaziska
skala 1:25 000
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2MN

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Piotrawin
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Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gm. Łaziska
skala 1:25 000
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3RM

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Piotrawin
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Skala 1:1000
Wyrys ze studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gm. Łaziska
skala 1:25 000
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4RM

5RM,MN

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Piotrawin

0 10 20 30 40 50m

Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gm. Łaziska
skala 1:25 000
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6U,KS

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Janiszów

0 10 20 30 40 50m

Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gm. Łaziska
skala 1:25 000
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8KS

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Łaziska

0 10 20 30 40 50m

Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gm. Łaziska
skala 1:25 000
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9U,KS,TT

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Łaziska

0 10 20 30 40 50m

Skala 1:1000
Wyrys ze studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
gm. Łaziska
skala 1:25 000
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10RM

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Braciejowice

0 10 20 30 40 50m

Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gm. Łaziska
skala 1:25 000
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11RM

Załącznik nr 10
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011r.
Kamień

0 10 20 30 40 50m

Skala 1:1000

Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gm. Łaziska
skala 1:25 000
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12RM,U
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Załącznik nr 11
do Uchwały Nr VI/29/2011
Rady Gminy Łaziska
z dnia 28 czerwca 2011 r.
Kamień

0 10 20 30 40 50m

Skala 1:1000

13MN,U

Wyrys ze studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego

gm. Łaziska
skala 1:25 000
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