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Gminy Burzenin oraz uchwały w sprawie poboru 
podatku rolnego i leņnego. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Burzenin. 

§ 7. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

wym Województwa Łódzkiego. 
 
 

 Przewodniczący Rady 
Gminy Burzenin:  
Leszek Nawrocki 
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UCHWAŁA NR VII/28/2011 RADY GMINY DĄBROWICE 

  
 z dnia 27 maja 2011 r. 

 
w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. 
Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 
52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, 
poz. 675, z 2011 r. Nr 32, poz. 159) oraz art. 20 
ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, 
poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 
1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 
2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 
1227, Nr 201, poz. 1237, z 2009 r. Nr 220, poz. 
1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 
106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, 
Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, 
poz. 159) oraz w związku z Uchwałą Nr IV/22/07 
Rady Gminy Dąbrowice z dnia 9 lutego 2007 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Dąbrowice, Rada Gminy Dąbrowice uchwa-
la, co następuje: 

 
CZĘŅĆ I 

PRZEPISY OGÓLNE 
 

Rozdział 1 
Zakres spraw regulowanych uchwałą 

i objaņnienie użytych w uchwale okreņleń 
 
§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zago-

spodarowania przestrzennego gminy Dąbrowice, 
w granicach wyznaczonych na załączniku graficz-
nym, zwany dalej planem, z: 
1) rysunkiem planu wykonanym na mapie w skali 

1:2.000, obejmującym: 
 a) obręb Dąbrowice – załącznik nr 1, 

 b) obręb Augustopol – załącznik nr 2, 
 c) obręb Baby – załącznik nr 3, 
 d) obręb Liliopol - Łojewka – załącznik nr 4, 
 e) obręb Mariopol - Rozopol – załącznik nr 5, 
 f) obręb Ostrówki – załącznik nr 6, 
 g) obręb Iwiny – załącznik nr 7, 
 h) obręb Zgórze – załącznik nr 8, 
 i) obręb ŉakowiec – załącznik nr 9; 
2) rozstrzygnięciem o sposobie rozpatrzenia uwag 

do projektu planu, wniesionych w okresie wyło-
Ŋenia do publicznego wglądu – załącznik nr 10; 

3) rozstrzygnięciem o sposobie realizacji zapisa-
nych w planie inwestycji z zakresie infrastruktu-
ry technicznej, które naleŊą do zadań własnych 
gminy oraz o zasadach ich finansowania – za-
łącznik nr 11. 

2. Stwierdza się zgodnoņć z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy Dąbrowice, zatwierdzonego 
uchwałą Nr XXX/148/09 Rady Gminy Dąbrowice z 
dnia 19 paňdziernika 2009 roku. 

§ 2. Celem regulacji zawartych w ustale-
niach planu jest podniesienie poziomu warunków 
Ŋycia mieszkańców poprzez: 
1) tworzenie warunków dla prowadzenia i lokali-

zacji działalnoņci i inwestycji umoŊliwiających 
wielofunkcyjny rozwój gminy z uwzględnieniem 
zasady rozwoju zrównowaŊonego; 

2) ustalenia dotyczące poprawy ładu przestrzen-
nego; 

3) ustalenia dotyczące zasad obsługi w zakresie 
infrastruktury technicznej i komunikacji; 

4) minimalizację sytuacji kolizyjnych wynikających 
z przeznaczenia terenów dla róŊnych funkcji. 

§ 3. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) uchwale – naleŊy przez to rozumieć niniejszą 

uchwałę, o ile z treņci przepisu nie wynika inaczej; 
2) planie – naleŊy przez to rozumieć ustalenia i 

rysunki planów, będące przedmiotem niniejszej 
uchwały, okreņlone w § 1 uchwały; 

3) rysunku planu – naleŊy przez to rozumieć rysu-
nek wykonany na mapie w skali 1:2000, okre-
ņlony w § 1 ust. 1 uchwały; 

4) terenie – naleŊy przez to rozumieć teren ograni-
czony na rysunkach planu liniami rozgraniczają-
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cymi i oznaczony symbolem okreņlającym prze-
znaczenie i zasady zagospodarowania, oznaczony 
według zasad okreņlonych w § 5 uchwały; 

5) przepisach szczególnych – naleŊy przez to rozu-
mieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem wynikające z prawomocnych decyzji admi-
nistracyjnych; 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŊy przez to 
rozumieć takie przeznaczenie, które jest dominu-
jące na danym terenie; 

7) przeznaczeniu uzupełniającym – naleŊy przez to 
rozumieć takie rodzaje przeznaczenia, które uzu-
pełniają lub wzbogacają przeznaczenie podsta-
wowe na danym terenie, a nie są z nim sprzecz-
ne, w iloņci nie większej niŊ 40% powierzchni 
działki; 

8) linii rozgraniczającej – naleŊy przez to rozumieć 
granice pomiędzy terenami o róŊnym sposobie 
uŊytkowania, zagospodarowania lub róŊnym 
przeznaczeniu podstawowym i róŊnej funkcji, 
ustalone niniejszym planem; 

9) nieprzekraczalnej linii zabudowy – naleŊy przez 
to rozumieć moŊliwoņć swobodnego sytuowa-
nia budynków (nadziemnych i podziemnych 
częņci obiektów kubaturowych) lecz bez prawa 
przekroczenia tej linii, wyznaczonej na rysunku 
planu, chyba Ŋe ustalenia szczegółowe dla po-
szczególnych terenów, stanowią inaczej; 

10) obowiązującej linii zabudowy – naleŊy przez to 
rozumieć obowiązek lokalizacji budynku w linii 
wyznaczonej na rysunku planu, tzn., Ŋe w wy-
znaczonej linii znajduje się płaszczyzna lica bu-
dynku; 

11) licu budynku – naleŊy przez to rozumieć ze-
wnętrzną powierzchnię ņciany budynku, stano-
wiącą minimum 80% powierzchni całkowitej rzu-
tu pionowego ņciany budynku, poza którą mogą 
być wysunięte częņci zewnętrzne budynku nie 
więcej niŊ 1,0 m (tj. zadaszenia, okapy, balkony, 
wykusze, podjazdy dla niepełnosprawnych itd.); 

12) powierzchni zabudowy – naleŊy przez to rozu-
mieć wielkoņć powierzchni zabudowy w stosun-
ku do powierzchni działki lub terenu; 

13) powierzchni biologicznie czynnej – naleŊy przez 
to rozumieć definicję zawartą w przepisach 
szczególnych; 

14) działce budowlanej – naleŊy przez to rozumieć 
nieruchomoņć gruntową lub działkę gruntu, 
której wielkoņć, cechy geometryczne, dostęp do 
drogi publicznej oraz wyposaŊenie w urządze-
nia infrastruktury technicznej spełniają wymogi 
realizacji obiektów budowlanych; 

15) terenie usług – naleŊy przez to rozumieć tereny 
zabudowy usługowej i gospodarczej związanej z 
drobną wytwórczoņcią, rzemiosłem handlem, 
gastronomią itp., o uciąŊliwoņci nie przekracza-
jącej granic działki lub wyznaczonego terenu; 

16) maksymalnej wysokoņci – naleŊy przez to ro-

zumieć definicję zawartą w przepisach szcze-
gólnych. 

§ 4. Plan ustala: 
1) podstawowe przeznaczenie terenów i zasady 

ich zagospodarowania wyznaczone liniami roz-
graniczającymi i okreņlone symbolami; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego z okreņleniem elementów zagospodarowa-
nia przestrzennego; 

3) granice i sposoby zagospodarowania terenów 
lub obiektów podlegających ochronie ustalo-
nych na podstawie odrębnych przepisów; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
i zagospodarowania terenu: 

 a) linie zabudowy, 
 b) wielkoņć powierzchni zabudowy, 
 c) geometrii dachu; 
5) zasady i warunki podziału nieruchomoņci z okre-

ņleniem parametrów uzyskanych działek; 
6) zasady rozbudowy i budowy systemu komuni-

kacji i infrastruktury technicznej wraz z ich pa-
rametrami oraz klasyfikacją ulic; 

7) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŊytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

8) zasady tymczasowego zagospodarowania, urzą-
dzenia i uŊytkowania terenów; 

9) stawki procentowe, na podstawie których usta-
la się opłatę, o której mowa w obowiązujących 
przepisach dotyczących planowania i zagospo-
darowania przestrzennego. 

§ 5. 1. Rysunki planów w skali 1:2000 (za-
łączniki graficzne nr 1-9 do uchwały) zawierają 
następujące oznaczenia graficzne, które są obo-
wiązującymi ustaleniami planu: 
1) granica obszaru objętego planem; 
2) linie rozgraniczające tereny o róŊnym przezna-

czeniu lub róŊnych zasadach zagospodarowania; 
3) przeznaczenie terenów okreņlone w § 6 uchwały; 
4) linie zabudowy; 
5) przebieg dróg i ich klas; 
6) obiekty wpisane do rejestru zabytków. 

2. Inne oznaczenia na rysunku planu posia-
dają charakter informacyjny. 

3. Podstawowe formy przeznaczenia i za-
gospodarowania wyznaczonych terenów oznacza 
się na rysunku planu symbolami literowymi we-
dług ustaleń § 6. Końcowa cyfra arabska przy 
symbolu wyznaczonego terenu na rysunku planu, 
okreņla przeznaczenie terenu, dla którego sformu-
łowano odrębne ustalenia. 

 
Rozdział 2 

Ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia 
i zasad zagospodarowania terenów 
 
§ 6. Ustala się następujące symbole okre-

ņlające w planie podstawowe formy przeznaczenia 
i zagospodarowania terenów: 
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1)  MN tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej  
2)  MW tereny zabudowy wielorodzinnej 
3)  RM tereny zabudowy zagrodowej  
4)  U  tereny usług 
5)  UA tereny usług administracji 
6)  UK tereny usług kultury tereny usług 
7)  UO tereny usług oņwiaty 
8)  UZ tereny usług zdrowia 
9)  US tereny usług sportu i rekreacji 
10)  RU  tereny obsługi produkcji rolniczej 
11)  P tereny produkcji, składów i magazynów  
12)  EW tereny urządzeń elektrowni wiatrowych 
13)  ZC, ZC1 tereny cmentarzy (czynnych i nieczynnych) 
14)  ZL tereny lasów 
15)  ZLZ tereny zalesień 
16)  ZP  tereny zieleni urządzonej 
17)  RŁ tereny łąk i pastwisk 
18)  R tereny upraw rolnych 
19)  WS tereny wód powierzchniowych, cieki, rowy 
20)  W tereny ujęć wody 
21)  NO teren oczyszczalni ņcieków 
22)  KS tereny parkingów 
23)  KDZ tereny dróg zbiorczych 
24)  KDL tereny dróg lokalnych 
25)  KDD tereny dróg dojazdowych 
26)  KDW tereny dróg wewnętrznych 
27)  KDW1 tereny dróg wewnętrznych obsługi urządzeń elektrowni wiatrowych 
28)  KK tereny kolei - kolejka wąskotorowa. 

 
§ 7. Na terenie objętym planem ustala się: 

1) tereny, oznaczone na rysunku planu symbolami 
MN, MW, RM, oraz tereny, na których dopusz-
cza się lokalizację funkcji mieszkaniowej jako 
funkcji uzupełniającej, zalicza się do terenów 
„pod zabudowę mieszkaniową”; tereny ozna-
czone symbolem U – zabudowy usługowej, któ-
rej funkcją uzupełniającą jest mieszkalnictwo; 
tereny UK – kultu religijnego, którego przezna-
czenie uzupełniające jest zabudowa usługowa 
związana z funkcją podstawową (plebania, sala 
katechetyczna itp.) oraz gospodarcza i garaŊo-
wa, tereny, oznaczone symbolem UO - zalicza 
się do terenów „związanych ze stałym lub wie-
logodzinnym pobytem dzieci i młodzieŊy”; tere-
ny, oznaczone symbolem UZ – usługi zdrowia, 
zalicza się do terenów „szpitali i domów opieki 
społecznej”; tereny, oznaczone symbolem US, – 
usługi sportu, rekreacji, wypoczynku – zalicza się 
do terenów „wypoczynkowo-rekreacyjnych poza 
miastem” w rozumieniu przepisów szczegól-
nych; pozostałe tereny nie są zaliczane do tere-
nów chronionych akustycznie; 

2) jako tereny przeznaczone pod realizację celów 
publicznych: 

 a) tereny, oznaczone na rysunku planu symbo-
lami KDZ, KDL, KDD jako drogi publiczne, w 
parametrach okreņlonych w przepisach 
szczególnych, 

 b) tereny przeznaczone pod budowę i rozbudo-

wę sieci i urządzeń infrastruktury technicznej; 
3) parametry działek budowlanych okreņlone w 

niniejszej uchwale nie dotyczą urządzeń infra-
struktury technicznej, działek przeznaczonych 
pod drogi oraz działek powstających z podziałów 
w celu regulacji stanu prawnego, której celem 
nie jest wydzielanie nowych działek budowla-
nych; 

4) dla obiektów budowlanych lub ich fragmentów 
(będących w dobrym stanie technicznym) znaj-
dujących się pomiędzy linią rozgraniczającą 
drogi, a linią zabudowy dopuszcza się bieŊącą 
konserwację, remonty, przebudowę, nadbudo-
wę bez prawa przekroczenia lica budynku w kie-
runku drogi, z zakazem rozbudowy, z moŊliwo-
ņcią realizacji zadaszeń, osłonięć, okapów, prze-
szkleń i zabudowy werand, ganków, wykuszy, 
balkonów, częņci wejņciowych budynku oraz 
uzupełnień schodów i podjazdów; 

5) w zakresie elementów infrastrukturalnych obo-
wiązek podłączenia do istniejącego systemu in-
frastruktury technicznej, lokalizowanie w liniach 
rozgraniczających dróg, po uzyskaniu opinii za-
rządcy drogi; 

6) moŊliwoņć realizacji nieprzewidzianej w niniej-
szym planie infrastruktury technicznej, bądň jej 
zmiany na wszystkich obszarach w razie wystą-
pienia takiej potrzeby, pod warunkiem maksy-
malnego respektowania funkcji danego terenu, 
zgodnie z przepisami szczególnymi; 
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7) w ramach poszczególnych terenów przeznaczo-

nych na cele budowlane moŊliwoņć lokalizacji 
dojazdów, dróg wewnętrznych i placów – bez 
braku koniecznoņci zmiany niniejszego planu; 

8) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zaw-
sze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, oraz 
zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących po-
tencjalnie znacząco oddziaływać na ņrodowisko 
w rozumieniu przepisów szczególnych, dla któ-
rych sporządzenie raportu jest obligatoryjne, za 
wyjątkiem: infrastruktury komunikacyjnej (dróg 
publicznych i parkingów), infrastruktury technicz-
nej (sieci, urządzeń, instalacji, budowli, obiektów), 
stacji paliw z parkingami, obiektów przetwórstwa 
rolno-spoŊywczego; 

9) w zakresie zasad tymczasowego zagospodaro-
wania, urządzania i uŊytkowania terenu ustala się, 
Ŋe do czasu zagospodarowania terenów zgodnie 
z niniejszym planem, obowiązuje ich wykorzy-
stanie w sposób dotychczasowy; 

10) kąt połoŊenia granic nowo utworzonych działek 
budowlanych w stosunku do pasa drogowego 
taki sam, jak istniejących granic działki podle-
gającej podziałowi, bądň prostopadły do drogi; 

11) w zakresie obrony cywilnej przyjmuje się, iŊ 
tereny oznaczone symbolem R wyznaczone są 
na ewakuację mieszkańców z zagroŊonych bu-
dynków w przypadku zagroŊeń szczególnych; 
ostrzeŊenie mieszkańców o ewentualnych za-
groŊeniach poprzez uŊycie syreny alarmowej. 

 
CZĘŅĆ II 

ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

Rozdział 3 
Ustalenia szczegółowe dotyczące 

przeznaczenia terenów, zasad kształtowania 
zabudowy i zagospodarowania terenu 
 
§ 8. Dla terenów oznaczonych symbolem 

MN plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej (z obiektami to-
warzyszącymi - garaŊe, budynki gospodarcze 
itd.); 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usłu-
gowa związana z funkcją podstawową; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, pod wa-
runkiem zachowania ustaleń jak dla zabudowy 
nowej, w ramach dokonywanej zmiany; 

4) funkcja usługowa realizowana w formie lokalu 
uŊytkowego w budynku mieszkalnym (uciąŊli-
woņć usługi nie moŊe przekraczać granic loka-
lu), jak i wolnostojąca, zastrzeŊeniem, Ŋe nega-
tywne oddziaływanie zewnętrzne prowadzonej 
działalnoņci nie będzie wykraczać poza granice 
działki; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 

o funkcji podstawowej: 
 a) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-

nych w najwyŊszym punkcie kalenicy – 11,0 m, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków towarzy-

szących w najwyŊszym punkcie kalenicy – 
5,0 m, przy dachach płaskich do 3,5 m, do 
gzymsu, 

 c) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 15º-45º, 

 d) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
towarzyszących do 45º, 

 e) dachy jedno- i wielospadowe, z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp., 

 f) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem, zakaz stosowania okładzin wi-
nylowych (typu siding); 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
o funkcji uzupełniającej: 

 a) maksymalna wysokoņć budynków w naj-
wyŊszym punkcie kalenicy – 9,0 m, przy da-
chach płaskich do 4,0 m, 

 b) kąt pochylenia połaci dachowych do 45º, 
 c) dachy dwu- i wielospadowe, z dopuszcze-

niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp., 

 d) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem, zakaz stosowania okładzin winy-
lowych (typu siding); 

7) maksymalna powierzchnia zabudowy 40% dział-
ki; 

8) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
40% działki; 

9) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z moŊliwoņcią łączenia i podziałów nie-
ruchomoņci, przy zachowaniu następującej za-
sady dla nowotworzonych działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 1.000 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu działki 20 m²; 

10) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy 
spełnieniu wymogów przepisów szczególnych; 

11) parametry i wskaňniki kształtowania istniejącej 
zabudowy o funkcji podstawowej i uzupełniają-
cej w przypadku jej przebudowy i remontu, z 
zachowaniem ustaleń jak dla zabudowy nowej, 
w ramach dokonywanej zmiany; 

12) zaleca się ogrodzenia aŊurowe (elementy meta-
lowe, drewno, siatka itp.) uzupełnione zielenią; 
zakaz stosowania betonowych prefabrykowa-
nych pełnych przęseł ogrodzeń, od strony prze-
strzeni publicznej; 

13) obsługa komunikacyjna od istniejących i pro-
jektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu; 
obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 46; 

14) obowiązek podłączenia do istniejącego systemu 
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infrastruktury technicznej, a w przypadku braku 
do czasu realizacji na warunkach lokalnych z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych; obo-
wiązują ustalenia zawarte w rozdziale 6; 

15) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 9. Dla terenów oznaczonych symbolem 
MW plan ustala następujące zasady kształtowania 
i zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzinnej (z zabudową go-
spodarczą i garaŊową); 

2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usłu-
gowa związana z funkcją podstawową; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
rozbudowy, przebudowy, nadbudowy, z jedno-
czesnym porządkowaniem uŊytkowanego tere-
nu pod kątem poprawy ładu przestrzennego, 
pod warunkiem zachowania ustaleń jak dla za-
budowy nowej w ramach dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
o funkcji podstawowej: 

 a) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-
nych w najwyŊszym punkcie kalenicy – 14,0 m, 

 b) maksymalna wysokoņć budynków towarzy-
szących w najwyŊszym punkcie kalenicy – 
5,0 m, przy dachach płaskich do 3,5 m, do 
gzymsu, 

 c) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
mieszkalnych 15º-45º, 

 d) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 
towarzyszących do 45º, 

 e) dachy jedno- i wielospadowe, z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp., 

 f) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem, zakaz stosowania okładzin wi-
nylowych (typu siding); 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
o funkcji uzupełniającej: 

 a) maksymalna wysokoņć budynków w naj-
wyŊszym punkcie kalenicy – 6,0 m, a przy 
dachach płaskich do 4,0 m, 

 b) kąt pochylenia połaci dachowych do 45º, 
 c) dachy dwu- i wielospadowe, z dopuszcze-

niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp., 

 d) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem, zakaz stosowania okładzin wi-
nylowych (typu siding); 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% dział-
ki; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% działki; 

8) realizacja zabudowy w ramach istniejących gra-

nic własnoņciowych nieruchomoņci; 
9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy 

spełnieniu wymogów przepisów szczególnych; 
10) parametry i wskaňniki kształtowania istniejącej 

zabudowy o funkcji podstawowej i uzupełniają-
cej w przypadku jej przebudowy i remontu z za-
chowaniem ustaleń jak dla zabudowy nowej, w 
ramach dokonywanej zmiany; 

11) zaleca się ogrodzenia aŊurowe (elementy meta-
lowe, drewno, siatka itp.) uzupełnione zielenią; 
zakaz stosowania betonowych prefabrykatów 
pełnych przęseł ogrodzeń od strony przestrzeni 
publicznej; 

12) obsługa komunikacyjna od istniejących i pro-
jektowanych dróg, zgodnie z rysunkiem planu; 
obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych 
zgodnie z § 46; 

13) obowiązek podłączenia do istniejącego systemu 
infrastruktury technicznej, a w przypadku braku 
do czasu realizacji na warunkach lokalnych z 
uwzględnieniem przepisów szczególnych; obo-
wiązują ustalenia zawarte w rozdziale 6; 

14) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 10. Dla terenów oznaczonych symbolem 
RM plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

zagrodowej - budynki mieszkalne, budynki go-
spodarcze, inwentarskie, obiekty i urządzenia to-
warzyszące, związane z prowadzeniem gospo-
darstwa rolnego, hodowlanego, ogrodniczego; 

2) przeznaczenie uzupełniające – usługowe zarówno 
wolnostojące, jak i w formie wbudowanej, z moŊ-
liwoņcią budowy, przebudowy, z zastrzeŊeniem, 
Ŋe negatywne oddziaływanie zewnętrzne prowa-
dzonej działalnoņci nie będzie wykraczać poza 
granice działki; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
przebudowy, rozbudowy, z dopuszczeniem wy-
miany budynków o złym stanie technicznym na 
nowe, pod warunkiem zachowania ustaleń jak 
dla zabudowy nowej, w ramach dokonywanej 
zmiany; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć budynków mieszkal-

nych w najwyŊszym punkcie kalenicy – 11,0 m, 
 b) maksymalna wysokoņć budynków usługo-

wych, inwentarskich w najwyŊszym punkcie 
kalenicy – 14,0 m, przy dachach płaskich – 
10,0 m; okreņlona wysokoņć nie dotyczy 
obiektów i urządzeń towarzyszących, których 
wysokoņć wynika bezpoņrednio z wymogów 
technologicznych i konstrukcyjnych (takich 
jak: kominy, maszty, silosy, dňwigi, itp.), 
jednak nie więcej niŊ 20,0 m, 

 c) maksymalna wysokoņć budynków towarzy-
szących (garaŊe, budynki gospodarcze) w 
najwyŊszym punkcie kalenicy 7,0 m, przy 
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dachach płaskich do 3,5 m, do gzymsu, 
 d) kąt pochylenia połaci dachowych budynków 

mieszkalnych 20º-45º, 
 e) kąt pochylenia połaci dachowych pozosta-

łych budynków do 45º, 
 f) dachy jedno- i wielospadowe, z dopuszcze-

niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp., 

 g) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem i istniejącą zabudową; zakaz sto-
sowania okładzin winylowych (typu siding); 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% dział-
ki; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% działki; 

7) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z moŊliwoņcią łączenia i podziałów nie-
ruchomoņci, przy zachowaniu następującej za-
sady dla nowotworzonych działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 1.500 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu działki 20,0 m; 
8) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

przy spełnieniu wymogów przepisów szczegól-
nych; 

9) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów 
pełnych przęseł ogrodzeń w częņci działki, od 
strony przestrzeni publicznej; 

10) za działania zgodne z planem uznaje się prze-
kształcanie funkcji zagrodowej na funkcję miesz-
kaniową jednorodzinną, agroturystyczną, jak 
równieŊ na funkcję usługową; 

11) utrzymanie istniejących podłączeń do układu 
komunikacyjnego; obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych zgodnie z § 46; 

12) obowiązek podłączenia do istniejącego syste-
mu infrastruktury technicznej, a w przypadku 
jego braku, do czasu realizacji, na warunkach 
lokalnych z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych; obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 6; 

13) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 11. Dla terenów oznaczonych symbolem 
U plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

usługowej oraz w zakresie handlu, gastronomii, 
rzemiosła wraz z wytwórczoņcią, usługami mo-
toryzacyjnymi itp. oraz zabudowa gospodarcza 
i garaŊowa; 

2) przeznaczenie uzupełniające – funkcja mieszka-
niowa ograniczona do jednego mieszkania w 
budynku wolnostojącym, wbudowana w bryłę 
obiektu usługowego lub wolnostojąca, inte-
gralnie z nim związana, pod warunkiem two-
rzenia całoņci architektonicznej; 

3) utrzymanie istniejących obiektów i zagospoda-

rowania terenu z prawem do budowy, przebu-
dowy i remontu z jednoczesnym porządkowa-
niem uŊytkowanej działki pod kątem poprawy 
ładu przestrzennego, z zastrzeŊeniem, Ŋe prowa-
dzona działalnoņć nie moŊe powodować uciąŊ-
liwoņci na ņrodowisko przekraczającego granice 
działki; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania istniejącej 
zabudowy o funkcji podstawowej i uzupełniają-
cej w przypadku budowy, przebudowy, z za-
chowaniem odpowiednich ustaleń jak dla za-
budowy nowej w ramach dokonywanej zmiany; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć budynków o funkcji 

podstawowej i mieszkaniowej 11,0 m, a dla 
budynków gospodarczych i garaŊowych 4,0 
m, 

 b) dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachyle-
nia połaci dachowych 20º-45º, z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp., 

 c) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem, zakaz stosowania okładzin wi-
nylowych (typu siding); 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% dział-
ki; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
20% działki; 

8) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z moŊliwoņcią łączenia i podziałów nie-
ruchomoņci, przy zachowaniu następującej za-
sady dla nowotworzonych działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 800 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu 20 m; 
9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

przy spełnieniu wymogów przepisów szczegól-
nych; 

10) moŊliwoņć lokalizowania zabudowy mieszkanio-
wej jednorodzinnej oraz jej rozbudowy, przebu-
dowy i nadbudowy na warunkach okreņlonych 
w § 8; 

11) zakaz stosowania betonowych prefabrykowa-
nych pełnych przęseł ogrodzeń w częņci działki, 
od strony przestrzeni publicznej; 

12) utrzymanie istniejących podłączeń do układu 
komunikacyjnego, z moŊliwoņcią wyznaczenia 
dróg wewnętrznych; obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych zgodnie z § 46; 

13) obowiązek podłączenia do istniejącego syste-
mu infrastruktury technicznej, a w przypadku 
jego braku do czasu realizacji – na warunkach 
lokalnych z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych; obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 6; 

14) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 12. Dla terenów oznaczonych symbolem 
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UA plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług ad-

ministracji; 
2) przeznaczenie uzupełniające - tereny zabudowy 

usługowej w zakresie handlu, gastronomii, 
usług bankowych, rzemiosła wraz z drobną wy-
twórczoņcią, usług motoryzacyjnych itp. oraz 
zabudowa gospodarcza i garaŊowa; 

3) utrzymanie istniejących budynków i zagospoda-
rowania terenu, z prawem do przebudowy, roz-
budowy i remontu z jednoczesnym porządkowa-
niem uŊytkowanego terenu pod kątem poprawy 
ładu przestrzennego; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania istniejącej 
zabudowy w przypadku jej przebudowy i remon-
tu z zachowaniem ustaleń jak dla zabudowy 
nowej, w ramach dokonywanej zmiany; 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć budynków usługo-

wych 11,0 m, a dla budynków gospodar-
czych i garaŊowych 4,0 m, 

 b) dachy dwu- lub wielospadowe, kąt pochyle-
nia połaci dachowych 20º-45º (za wyjątkiem 
budynków gospodarczych i garaŊowych), 

 c) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem; zakaz stosowania okładzin wi-
nylowych (typu siding); 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% dział-
ki; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 
20% działki; 

8) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnieją-
cych podziałów własnoņciowych, 

9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
przy spełnieniu wymogów przepisów szczegól-
nych; 

10) zakaz stosowania betonowych prefabrykowa-
nych pełnych przęseł ogrodzeń w częņci działki 
od strony przestrzeni publicznej; 

11) utrzymanie istniejących podłączeń do układu 
komunikacyjnego, z moŊliwoņcią wyznaczenia 
dróg wewnętrznych; obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych zgodnie z § 46; 

12) obowiązek podłączenia do istniejącego syste-
mu infrastruktury technicznej, a w przypadku 
jego braku, do czasu realizacji – na warunkach 
lokalnych z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych; obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 6. 

§ 13. Dla terenów oznaczonych symbolem 
UK plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – usługi kultu reli-

gijnego; 
2) przeznaczenie uzupełniające – zabudowa usłu-

gowa związana z funkcją podstawową (pleba-
nia, sala katechetyczna itp.) oraz gospodarcza i 
garaŊowa; 

3) zachowanie istniejącego koņcioła, z moŊliwo-
ņcią przebudowy; działania inwestycyjne w 
uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
o funkcji uzupełniającej: 

 a) maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-
cie kalenicy 8,0 m, a dla budynków gospo-
darczych i garaŊowych 5,0 m, 

 b) dachy dwu- lub wielospadowe, kąt pochyle-
nia połaci dachowy 30º-45º, z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp., 

 c) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem, zakaz stosowania okładzin winy-
lowych (typu siding); 

5) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnieją-
cych podziałów własnoņciowych, z zakazem 
podziału na działki budowlane; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% dział-
ki; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
20% działki; 

8) teren UK w Dąbrowicach wpisany jest do reje-
stru zabytków, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdz. 5; 

9) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5; 

10) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 
przy spełnieniu wymogów przepisów szczegól-
nych; 

11) utrzymanie istniejących podłączeń do układu 
komunikacyjnego; obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych zgodnie z § 46; 

12) obowiązek podłączenia do istniejącego syste-
mu infrastruktury technicznej, a w przypadku 
jego braku do czasu realizacji – na warunkach 
lokalnych z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych; obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 6. 

§ 14. Dla terenu oznaczonego symbolem 
UO plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług oņwia-

ty; 
2) przeznaczenie uzupełniające – tereny usług spor-

tu i rekreacji, boiska, place zabaw itp. obiekty 
związane z funkcją podstawową, oraz budynki 
gospodarcze i garaŊowe; 

3) utrzymanie istniejących obiektów i zagospoda-
rowania terenu, z moŊliwoņcią przebudowy i 
rozbudowy, z zachowaniem ustaleń jak dla zabu-
dowy nowej, w ramach dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
o funkcji podstawowej: 

 a) maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-
cie kalenicy 15,0 m, a przy dachu płaskim 
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12,0 m; nie dotyczy obiektów i urządzeń to-
warzyszących, których wysokoņć wynika 
bezpoņrednio z wymogów technicznych i 
konstrukcyjnych, np. sale sportowe, baseny 
kryte, trybuny, jednak nie więcej niŊ 20,0 m, 

 b) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie na-
chylenia połaci dachowych do 45º, z do-
puszczeniem stosowania okien połaciowych, 
lukarn, facjat, naczółków i kolektorów sło-
necznych itp.; dopuszcza się inne formy i ro-
dzaje dachów, (np. paraboliczne itp.), 

 c) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem i istniejącą zabudową, zakaz sto-
sowania okładzin winylowych (typu siding); 

5) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
 o funkcji uzupełniającej: 
 a) maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-

cie kalenicy 6,0 m, a przy dachu płaskim 4,0 
m, 

 b) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie na-
chylenia połaci dachowych 0º-30º, z dopusz-
czeniem stosowania okien połaciowych, lu-
karn, facjat, naczółków i kolektorów słonecz-
nych itp.; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% dział-
ki; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
20% działki; 

8) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z moŊliwoņcią łączenia i podziałów nie-
ruchomoņci, przy zachowaniu następującej za-
sady dla nowotworzonych działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 2.000 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu 30 m; 
9) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy 

czym nie obowiązują one w stosunku do obiek-
tów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, infra-
struktury technicznej; 

10) zakaz stosowania betonowych prefabrykowa-
nych pełnych przęseł ogrodzeń w częņci działki 
od strony przestrzeni publicznej; 

11) utrzymanie istniejących podłączeń do układu 
komunikacyjnego, z moŊliwoņcią wyznaczenia 
dróg wewnętrznych; obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych zgodnie z § 46; 

12) obowiązek podłączenia do istniejącego syste-
mu infrastruktury technicznej, a w przypadku 
braku do czasu realizacji – na warunkach lokal-
nych z uwzględnieniem przepisów szczególnych; 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 6; 

13) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 15. Dla terenu oznaczonego symbolem 
UZ plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług zdro-

wia; 
2) przeznaczenie uzupełniające – usługi towarzy-

szące związane z funkcją podstawową (np. ap-
teka itp.); 

3) utrzymanie istniejących obiektów i zagospoda-
rowania terenu z moŊliwoņcią przebudowy i 
rozbudowy, z zachowaniem ustaleń jak dla zabu-
dowy nowej, w ramach dokonywanej zmiany; 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-

cie kalenicy – 12,0 m, 
 b) dachy dwu- lub wielospadowe, kąt nachyle-

nia połaci dachowych do 45º, z dopuszcze-
niem stosowania okien połaciowych, lukarn, 
facjat, naczółków i kolektorów słonecznych 
itp.; 

5) zamierzenia inwestycyjne w ramach istniejących 
podziałów własnoņciowych; 

6) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% dział-
ki; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
30% działki; 

8) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy 
czym nie obowiązują one w stosunku do obiek-
tów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, infra-
struktury technicznej; 

9) zakaz stosowania betonowych prefabrykowa-
nych pełnych przęseł ogrodzeń w częņci działki 
od strony przestrzeni publicznej; 

10) obsługa komunikacyjna od istniejącego układu 
drogowego; obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych zgodnie z § 46; 

11) obowiązek podłączenia do istniejącego syste-
mu infrastruktury technicznej, a w przypadku 
jego braku, do czasu realizacji – na warunkach 
lokalnych, z uwzględnieniem przepisów szcze-
gólnych; obowiązują ustalenia zawarte w roz-
dziale 6. 

§ 16. Dla terenów oznaczonych symbolem 
US plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny usług sportu 

i rekreacji (boiska, korty, baseny, sale sportowe 
itp.); 

2) przeznaczenie uzupełniające – obiekty związane 
z przeznaczeniem podstawowym, np. szatnie, 
zaplecze socjalne, handel, gastronomia itp.; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
o funkcji podstawowej: 

 a) maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-
cie kalenicy 12,0 m; nie dotyczy obiektów i 
urządzeń towarzyszących, których wysokoņć 
wynika bezpoņrednio z wymogów technicz-
nych i konstrukcyjnych, np. sale sportowe, 
baseny kryte, trybuny itp., jednak nie więcej 
niŊ 20,0 m, 

 b) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie na-
chylenia połaci dachowych 30º-45º, z do-
puszczeniem stosowania okien połaciowych, 
lukarn, facjat, naczółków i kolektorów sło-
necznych itp.; dopuszcza się inne formy i ro-
dzaje dachów (np. paraboliczne itp.), 
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 c) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-

nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem, zakaz stosowania okładzin wi-
nylowych (typu siding); 

4) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy 
o funkcji uzupełniającej: 

 a) maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-
cie kalenicy 6,0 m, a przy dachu płaskim 4,0 m, 

 b) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie na-
chylenia połaci dachowych do 15º-45º, z do-
puszczeniem stosowania okien połaciowych, 
lukarn, facjat, naczółków i kolektorów sło-
necznych itp.; 

5) maksymalna powierzchnia zabudowy 50% dział-
ki; 

6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
50% działki; 

7) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z moŊliwoņcią łączenia i podziałów nie-
ruchomoņci, przy zachowaniu następującej za-
sady dla nowotworzonych działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 2.000 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu 30,0 m; 
8) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy 

czym nie obowiązują one w stosunku do obiek-
tów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, infra-
struktury technicznej; 

9) zakaz stosowania betonowych prefabrykowa-
nych pełnych przęseł ogrodzeń w częņci działki 
od strony przestrzeni publicznej; 

10) maksymalna powierzchnia zabudowy o funkcji 
uzupełniającej nie moŊe przekroczyć 30% po-
wierzchni zabudowy podstawowej; 

11) obsługa komunikacyjna za poņrednictwem istnie-
jących i projektowanych podłączeń do układu 
komunikacyjnego, z moŊliwoņcią wyznaczenia 
dróg wewnętrznych; obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych zgodnie z § 46; 

12) obowiązek podłączenia do istniejącego syste-
mu infrastruktury technicznej, a w przypadku 
braku do czasu realizacji – na warunkach lokal-
nych z uwzględnieniem przepisów szczególnych; 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 6; 

13) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 17. Dla terenów oznaczonych symbolem 
RU plan ustala następujące zasady kształtowania i 
zagospodarowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi pro-

dukcji rolniczej (hodowlanej, sadowniczej, ogrod-
niczej i obsługi rolnictwa wraz z obiektami i urzą-
dzeniami związanymi funkcją podstawową); 

2) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usłu-
gowa zarówno wbudowana w obiekty o funkcji 
podstawowej, jak i wolnostojąca, z moŊliwoņcią 
budowy, przebudowy, z zastrzeŊeniem, Ŋe ne-
gatywne oddziaływanie zewnętrzne prowadzo-
nej działalnoņci nie będzie wykraczać poza gra-
nice działki; 

3) zachowanie istniejącej zabudowy z moŊliwoņcią 
przebudowy, rozbudowy, z zastrzeŊeniem, Ŋe pro-
wadzona działalnoņć nie moŊe powodować 
szkodliwego oddziaływania na ņrodowisko prze-
kraczającego granice działki, z zachowaniem usta-
leń jak dla zabudowy nowej, w ramach dokona-
nej zmiany; 

4) w ramach przeznaczenia uzupełniającego do-
puszcza się funkcję mieszkaniową, ograniczoną 
do jednego mieszkania, w budynku wolnosto-
jącym lub wbudowane w bryłę budynku o 
funkcji podstawowej, lub złączone z tymi bu-
dynkami, tj. stykających się z nimi jedną ņcianą; 

5) parametry i wskaňniki dla zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć zabudowy – 14,0 m 

w najwyŊszym punkcie kalenicy, przy czym 
nie dotyczy to obiektów towarzyszących, w 
których wysokoņć wynika bezpoņrednio z 
wymogów technicznych i konstrukcyjnych 
(takich jak: kominy, maszty, silosy, dňwigi 
itp.), jednak nie więcej niŊ 20,0 m, 

 b) dachy jednospadowe i wielospadowe oraz 
płaskie, 

 c) kąt pochylenia połaci dachowych do 30º; 
6) zakaz stosowania betonowych prefabrykatów 

pełnych przęseł ogrodzeń w częņci działki od 
strony przestrzeni publicznej; 

7) zamierzenia inwestycyjne w ramach istnieją-
cych podziałów własnoņciowych; 

8) maksymalna powierzchnia zabudowy 60% dział-
ki; 

9) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 15% 
działki; 

10) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z moŊliwoņcią łączenia i podziałów nieru-
chomoņci, przy zachowaniu następującej zasa-
dy dla nowotworzonych działek dla nowotwo-
rzonych działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 2.000 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu 30,0 m; 
11) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, przy 

czym nie obowiązuje ona w stosunku do obiek-
tów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, infra-
struktury technicznej; 

12) utrzymanie istniejących podłączeń do układu 
komunikacyjnego, z moŊliwoņcią wyznaczenia 
dróg wewnętrznych; obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych zgodnie z § 46; 

13) obowiązek podłączenia do istniejącego syste-
mu infrastruktury technicznej, a w przypadku 
braku do czasu realizacji – na warunkach lokal-
nych z uwzględnieniem przepisów szczególnych; 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 6. 

§ 18. Dla terenów oznaczonych symbolem 
P plan ustala następujące przeznaczenie i zasady 
kształtowania zabudowy i zagospodarowania te-
renu: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zabudowy 

produkcyjnej, magazynowej, składowej usług z 
obiektami i urządzeniami towarzyszącymi itp.; 
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2) utrzymanie istniejącej zabudowy z prawem do 

remontu i przebudowy; 
3) przeznaczenie uzupełniające - zabudowa usłu-

gowa w tym, drobna i ņrednia wytwórczoņć, 
usługi rzemieņlnicze, usługi motoryzacyjne i in-
ne - usługi zarówno wbudowane w obiekty o 
funkcji podstawowej, jak i wolnostojące; 

4) utrzymanie istniejącej zabudowy o funkcji pod-
stawowej jak i uzupełniającej, z moŊliwoņcią 
budowy, przebudowy, rozbudowy z zastrzeŊe-
niem, Ŋe prowadzona działalnoņć nie moŊe po-
wodować szkodliwego oddziaływania na ņro-
dowisko przekraczającego granice działki; 

5) w ramach przeznaczenia uzupełniającego do-
puszcza się funkcję mieszkaniową ograniczoną 
do jednego mieszkania na kaŊde zamierzenie 
inwestycyjne o funkcji zgodnej z przeznacze-
niem terenu, w budynku wolnostojącym lub 
wbudowane w bryłę budynku produkcyjnego, 
usługowego lub złączone z tymi budynkami tj. 
stykających się z nimi jedną ņcianą; 

6) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć 14,0 m, a dla budyn-

ków gospodarczych i garaŊowych 5,0 m, nie 
dotyczy obiektów i urządzeń towarzyszą-
cych, których wysokoņć wynika bezpoņred-
nio z wymogów technicznych i konstrukcyj-
nych jednak nie więcej niŊ 20,0 m, 

 b) dachy dwu- lub wielospadowe o kącie na-
chylenia połaci dachowych do 30º, z do-
puszczeniem stosowania okien połaciowych, 
lukarn, facjat, naczółków i kolektorów sło-
necznych itp. oraz dachy płaskie, 

 c) na dachach oraz elewacjach zakaz stosowa-
nia kolorów jaskrawych, kontrastujących z 
otoczeniem, zakaz stosowania okładzin wi-
nylowych (typu siding); 

7) parametry i wskaňniki kształtowania istniejącej 
zabudowy o funkcji podstawowej i uzupełniają-
cej w przypadku budowy, przebudowy, z za-
chowaniem ustaleń, jak dla zabudowy nowej w 
ramach dokonywanej zmiany; 

8) linie zabudowy zgodne z rysunkiem planu, przy 
czym nie obowiązują one w stosunku do obiek-
tów ochrony i dozoru, obsługi wjazdów oraz 
urządzeń infrastruktury technicznej; 

9) realizacja zabudowy w oparciu o istniejące po-
działy, z moŊliwoņcią łączenia i podziałów nie-
ruchomoņci, przy zachowaniu następującej za-
sady dla nowotworzonych działek: 

 a) minimalna powierzchnia działki 2.000 m², 
 b) minimalna szerokoņć frontu 30 m; 

10) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% dział-
ki; 

11) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
10% działki; 

12) utrzymanie istniejących podłączeń do układu 
komunikacyjnego z moŊliwoņcią wyznaczenia 
dróg wewnętrznych; obowiązek zapewnienia 
miejsc parkingowych zgodnie z § 46; 

13) obowiązek podłączenia do istniejącego systemu 
infrastruktury technicznej, a w przypadku jego 
braku, do czasu realizacji – na warunkach lokal-
nych z uwzględnieniem przepisów szczegól-
nych; obowiązują ustalenia rozdziału 6. 

§ 19. 1. Dla terenów oznaczonych symbo-
lem EW plan ustala następujące zasady zagospo-
darowania terenu: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren pod lokali-

zację elektrowni wiatrowych; wyklucza się loka-
lizację budynków przeznaczonych na stały po-
byt ludzi; 

2) przeznaczenie uzupełniające: 
 a) lokalizacja urządzeń i sieci elektroenergetycz-

nych podziemnych związanych z funkcjono-
waniem elektrowni wiatrowych o maksy-
malnym napięciu 30 kV, 

 b) lokalizacja sieci telekomunikacyjnych pod-
ziemnych związanych z funkcjonowaniem 
elektrowni wiatrowych, 

 c) lokalizacja dróg wewnętrznych (niepublicz-
nych) obsługi urządzeń elektrowni wiatro-
wych; 

3) teren niewykorzystany na powyŊsze funkcje 
moŊe być uŊytkowany na cele rolnicze. 

2. Warunki techniczno-budowlane: 
1) maksymalna moc zainstalowana jednej elek-

trowni wiatrowej: 3,0 MW; 
2) maksymalna całkowita wysokoņć elektrowni 

wiatrowej w stanie największego wzniesienia 
łopaty wirnika: 180 m; 

3) dopuszcza się przekroczenie przez rzut poziomy 
ņmigła granic terenów oznaczonych na rysunku 
planu symbolem EW – do 60 m od granic da-
nego terenu, z zastrzeŊeniem poszanowania 
praw osób trzecich; 

4) wielkoņć powierzchni zabudowy do 60% po-
wierzchni terenów oznaczonych symbolem EW; 

5) wszystkie elementy konstrukcji wieŊy i turbiny 
malowane na kolory pastelowe, niekontrastują-
ce z otoczeniem, powierzchnia obiektu matowa 
– bez refleksów ņwietlnych; 

6) zakaz umieszczania na konstrukcji elektrowni 
wiatrowej reklam (za wyjątkiem oznaczenia gra-
ficznego „logo” producenta); 

7) obowiązek wykonania dokumentacji geologicz-
no-inŊynierskiej umoŊliwiającej szczegółowe 
okreņlenie sposobu posadowienia konstrukcji. 

3. Wymagania specjalne: elektrownie wia-
trowe wymagają oznakowania przeszkodowego – 
graficzno-kolorystycznego i ņwietlnego (nocnego) 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. Warunki zagospodarowania terenów: nie 
ustala się. 

5. Zasady i warunki podziału terenu na 
działki budowlane: nie ustala się. 

6. Zasady kształtowania zabudowy: nie 
ustala się. 

7. Zasady ochrony ņrodowiska: zakres ewen-
tualnych kolizji z urządzeniami melioracyjnymi, wi-
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nien być uzgodniony z zarządcą tych urządzeń. 

8. Zasady ochrony walorów kulturowych: 
nie ustala się. 

9. Zasady obsługi komunikacyjnej: 
1) tereny oznaczone na rysunku planu symbolami 

EW – z projektowanych dróg wewnętrznych, 
oznaczonych na rysunku planu symbolem 
KDW1, skomunikowanych z istniejącymi dro-
gami; 

2) drogi wewnętrzne (niepubliczne) obsługi urzą-
dzeń elektrowni wiatrowych oznaczone symbo-
lem KDW1 – o szerokoņci do 6,0 m, wraz z pla-
cami manewrowymi, o nawierzchni utwardzo-
nej. 

10. Zasady obsługi w zakresie infrastruktu-
ry technicznej: 
1) zaopatrzenie w wodę: tereny lokalizacji elek-

trowni wiatrowych nie wymagają zaopatrzenia 
w wodę; 

2) odprowadzenie ņcieków sanitarnych: tereny 
lokalizacji elektrowni wiatrowych nie wymagają 
odprowadzenia ņcieków sanitarnych; 

3) odprowadzenie wód deszczowych: w obrębie 
terenu elektrowni wiatrowej; 

4) zaopatrzenie w ciepło: tereny lokalizacji elek-
trowni wiatrowych nie wymagają zaopatrzenia 
w ciepło; 

5) zaopatrzenie w energię elektryczną: z sieci elek-
troenergetycznej liniami ņredniego i niskiego 
napięcia; 

6) odpady: 
 a) odpady komunalne: nie występują, 
 b) odpady technologiczne (odpadowe oleje 

przekładniowe): wywóz i utylizacja zgodnie z 
przepisami szczególnymi. 

§ 20. Dla terenu oznaczonego symbolem 
ZC plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – czynny cmentarz 

grzebalny; 
2) przeznaczenie uzupełniające – zieleń urządzona, 

parkingi itp.; 
3) cmentarz w Dąbrowicach wpisany jest do ewi-

dencji zabytków; obowiązują ustalenia zawarte 
w rozdziale 5; 

4) pas izolacyjny z zakazem zabudowy mieszka-
niowej, zakładów Ŋywienia zbiorowego bądň 
zakładów przechowujących artykuły Ŋywnoņci 
oraz studzien w odległoņci mniejszej niŊ 50 m 
od granic cmentarza w przypadku podłączenia 
budynków do sieci wodociągowej; 

5) utrzymanie zagospodarowania terenu istnieją-
cego cmentarza; 

6) zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infra-
struktury technicznej; 

7) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 
10% działki; 

8) zakaz wycinania drzew, z wyjątkiem bezpoņred-
niego zagroŊenia; 

9) utrzymanie istniejącej zieleni, z moŊliwoņcią 
wprowadzania nowej; 

10) utrzymanie istniejącej obsługi komunikacyjnej. 
§ 21. Dla terenu oznaczonego symbolem 

ZC1 plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny nieczynnych 

cmentarzy ewangelicko-augsburskich; 
2) zachowanie istniejącego zagospodarowania i 

drzewostanu; 
3) zakaz zabudowy: 
4) postuluje się uporządkowanie terenu cmenta-

rzy oraz ich oznakowanie; 
5) teren cmentarza ewangelicko-augsburskiego w 

Augustopolu wpisany jest do ewidencji zbytków; 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 5; 

6) zakaz zabudowy mieszkaniowej, zakładów Ŋy-
wienia zbiorowego bądň zakładów przechowu-
jących artykuły Ŋywnoņci oraz studzien w odle-
głoņci mniejszej niŊ 50 m od granic cmentarza 
w przypadku podłączenia budynków do sieci 
wodociągowej; w przypadku braku tego podłą-
czenia, do czasu jego realizacji odległoņć ta nie 
moŊe być mniejsza niŊ 150 m. 

§ 22. Dla terenów oznaczonych symbolem 
ZL plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny lasów; 
2) zachowanie terenów leņnych i istniejącego za-

gospodarowania terenów; 
3) zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infra-

struktury technicznej oraz obiektów małej archi-
tektury w miejscach nie wymagających wycinki 
drzewostanu (tj.: ławki, stoły, zadaszenia itp.); 

4) moŊliwoņć przebudowy sieci i urządzeń infra-
struktury technicznej w zakresie niewymagają-
cym zmiany przeznaczenia gruntów leņnych na 
cele nieleņne; 

5) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 23. Dla terenów oznaczonych symbolem 
ZLZ plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zalesień; 
2) zakaz zabudowy, za wyjątkiem urządzeń infra-

struktury technicznej; 
3) utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 

oczek i cieków wodnych; 
4) do czasu docelowego zagospodarowania za-

chowuje się dotychczasowy sposób wykorzy-
stywania terenu. 

§ 24. Dla terenów oznaczonych symbolem 
ZP plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni urzą-

dzonej o charakterze parkowym; 
2) przeznaczenie uzupełniające - obiekty małej archi-

tektury, urządzenia wypoczynkowe, ņcieŊki, ma-
łe zbiorniki wodne itp.; 

3) utrzymanie istniejącego obiektu budowlanego 
usługowego, z moŊliwoņcią jego wymiany bądň 
zmiany lokalizacji, przy zachowaniu następują-
cych warunków: 

 a) powierzchnia zabudowy do 30 m², 
 b) maksymalna wysokoņć w najwyŊszym punk-
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cie kalenicy – 5,0 m, a przy dachu płaskim do 
4,0 m, 

 c) kąt pochylenia połaci dachowych do 25º; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

70% działki; 
5) utrzymanie i ochrona istniejącego drzewostanu 

zieleni wysokiej i niskiej, krzewów ozdobnych 
itp.; 

6) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 25. Dla terenów oznaczonych symbolem 
R plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny upraw 

rolnych z utrzymaniem istniejącego zagospoda-
rowania; 

2) utrzymanie istniejącej zabudowy z prawem do 
remontu i przebudowy; 

3) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej i drogowej; 

4) utrzymanie istniejących terenów upraw polo-
wych, łąk i pastwisk; 

5) utrzymanie istniejących zadrzewień ņródpo-
lnych oraz oczek i cieków wodnych itp.; 

6) utrzymanie istniejących dojazdów do pól, z 
moŊliwoņcią przeznaczenia częņci gruntów rol-
nych na ich poszerzenie, a przy łączeniu lub 
przy podziałach gruntów moŊliwoņć wyznacza-
nia nowego dojazdu; 

7) moŊliwoņć budowy i przebudowy sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej (podziemnej i 
naziemnej) i drogowej zgodnie z przepisami 
szczególnymi; 

8) w obrębie terenów przyległych do elektrowni 
wiatrowych, oznaczonych na rysunku planu 
symbolami EW, w promieniu do 60 m od granic 
kaŊdego z terenów, dopuszcza się zasięg rzutu 
poziomego ņmigła elektrowni wiatrowej, z za-
strzeŊeniem poszanowania praw osób trzecich; 

9) moŊliwoņć urządzenia czasowego dodatkowych 
powierzchni komunikacyjnych i placów ma-
newrowych związanych z technologią budowy 
farmy elektrowni wiatrowych. Po zakończeniu 
budowy teren naleŊy przywrócić do uŊytkowa-
nia rolniczego; 

10) moŊliwoņć urządzania zbiorników wodnych na 
ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych 
pod warunkiem uzgodnienia z właņciwym za-
rządcą gospodarki wodnej; 

11) za zgodną z prawem uznaje się moŊliwoņć zale-
sienia na glebach klasy V i VI, zgodnie z przepi-
sami szczególnymi; 

12) ochrona stanowisk archeologicznych, zgodnie z 
ustaleniami zawartymi w rozdziale 5; 

13) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 26. Dla terenów oznaczonych symbolem 
RŁ plan ustala: 

1) przeznaczenie podstawowe – tereny łąk, pa-
stwisk; 

2) zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej i drogowej; 

3) utrzymanie istniejących kompleksów łąk i ich 
zagospodarowania jako istotnych elementów 
przyrodniczych i krajobrazowych; 

4) utrzymanie istniejących zadrzewień, rowów, 
oczek i cieków wodnych; 

5) utrzymanie istniejących dojazdów do łąk; 
6) ochrona stanowisk archeologicznych, zgodnie z 

ustaleniami zawartymi w rozdziale 5; 
7) moŊliwoņć urządzania zbiorników wodnych na 

ciekach naturalnych i rowach melioracyjnych 
pod warunkiem uzgodnienia z właņciwym za-
rządcą gospodarki wodnej; 

8) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 27. Dla terenów oznaczonych symbolem 
WS plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny wód po-

wierzchniowych; 
2) utrzymanie istniejących zbiorników wodnych, 

rzek, rowów i cieków, z zachowaniem natural-
nych formacji roņlinnych i z zakazem zanie-
czyszczania ich wód; 

3) zakaz wprowadzania do cieków i urządzeń me-
lioracyjnych ņcieków wymagających oczysz-
czania; 

4) zakaz przegradzania dolin stanowiących natu-
ralne miejsca spływu wód i powietrza, za wy-
jątkiem obiektów hydrotechnicznych; 

5) wszelkie działania związane z realizacją urzą-
dzeń wodnych na zbiornikach wodnych, cie-
kach naturalnych, kanałach i rowach oraz dzia-
łania związane z wykorzystaniem ich wód dla 
róŊnych potrzeb wymagają specjalistycznych 
opracowań w uzgodnieniu z zarządcą wód i te-
renów przyległych. 

§ 28. Dla terenów oznaczonych symbolem 
W plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – tereny ujęć wody; 
2) zachowanie istniejących ujęć wody wraz z to-

warzyszącymi obiektami i urządzeniami tech-
nicznymi, z istniejącym zagospodarowaniem, z 
prawem do przebudowy i rozbudowy wynika-
jącej z potrzeb technologicznych, zgodnie z 
przepisami szczególnymi; 

3) tereny znajdują się w obszarze szczególnej 
ochrony ujęć wody – obowiązują ustalenia za-
warte w rozdziale 4; 

4) na terenach stanowisk archeologicznych i ich 
stref ochrony, obowiązują ustalenia zawarte w 
rozdziale 5. 

§ 29. Dla terenu oznaczonego symbolem 
NO plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe – teren oczyszczalni 

ņcieków, urządzenia i budynki związane z utyli-
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zacją ņcieków; 
2) przeznaczenie uzupełniające: lokalizacja urządzeń 

i sieci infrastruktury technicznej związanych z ob-
sługą funkcji podstawowej, komunikacja obsłu-
gująca, zieleń o charakterze izolacyjno-ochron-
nym wzdłuŊ granic działki; 

3) zasady i warunki związane z zagospodarowaniem 
terenu: wymóg uzyskania pozwolenia wodno-
prawnego na odprowadzanie oczyszczonych 
ņcieków do odbiornika, wymóg ustanowienia 
strefy ochronnej z zaleceniem stosowania tech-
nologii oczyszczania ņcieków zapewniającej 
niewykraczanie tej strefy poza granice działki; 

4) parametry i wskaňniki zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć 12,0 m, 
 b) dachy jednospadowe, wielospadowe oraz 

płaskie, 
 c) kąt pochylenia połaci dachowych do 30º; 
5) maksymalna powierzchnia zabudowy 70% dział-

ki; 
6) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

15% działki; 
7) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

przy czym nie obowiązuje one w stosunku do 
obiektów obsługi wjazdów, ochrony obiektów, 
infrastruktury technicznej; 

8) utrzymanie istniejącego podłączenia do układu 
komunikacyjnego; obowiązek zapewnienia miejsc 
parkingowych zgodnie z § 46. 

§ 30. Dla terenu oznaczonego symbolem 
KS plan ustala: 
1) przeznaczenie podstawowe terenu – tereny 

parkingów (miejsca postojowe) dla samocho-
dów osobowych; obiekty i urządzenia słuŊące 
obsłudze, ochronie i dozorowi; 

2) przeznaczenie uzupełniające – obiekty małej 
architektury i zieleń urządzona o charakterze 
izolacyjnym; 

3) parametry i wskaňniki kształtowania zabudowy: 
 a) maksymalna wysokoņć budynków 3,0 m do 

gzymsu, 
 b) dachy dwu- lub czterospadowe o kącie po-

chylenia połaci dachowych do 30º, 
 c) wierzchnia zabudowy do 30 m², 
 d) moŊliwoņć lokalizacji elementów małej ar-

chitektury: ławki, fontanny, oņwietlenie itp.; 
4) minimalna powierzchnia biologicznie czynna 

10% działki; 
5) linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu, 

przy spełnieniu wymogów przepisów szczegól-
nych; 

6) moŊliwoņć budowy i przebudowy sieci i urzą-
dzeń infrastruktury technicznej i drogowej; 

7) utrzymanie istniejącej obsługi komunikacyjnej; 
8) obowiązek podłączenia do istniejącego systemu 

infrastruktury technicznej, a w przypadku braku 
do czasu jej realizacji – na warunkach lokalnych 
z uwzględnieniem przepisów szczególnych; 
obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 6. 

 

CZĘŅĆ III 
USTALENIA DOTYCZĄCE GRANIC 

I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW 
I OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE 

 
Rozdział 4 

Ustalenia dotyczące granic i zasad 
zagospodarowania terenów i obiektów 
przyrodniczych podlegających ochronie 

 
§ 31. 1. Na terenie objętym planem ochro-

nie podlegają: 
1) walory przyrodniczo-krajobrazowe: istniejące 

lasy, wody powierzchniowe i podziemne, tere-
ny uŊytków rolnych w zakresie ustalonym w ni-
niejszym planie oraz przepisów szczególnych i 
aktów prawnych imiennie odnoszących się do 
wyodrębnionych terenów i obiektów ņrodowi-
ska przyrodniczego; 

2) istniejący system powiązań przyrodniczych 
tworzony przez cieki, przylegające do nich tere-
ny uŊytków rolnych, łąk, zadrzewień ņródpo-
lnych, wód powierzchniowych pełniący funkcje 
hydrologiczne, klimatyczno-ekologiczne i este-
tyczno-krajobrazowe; 

3) teren całej gminy – jako Obszar NajwyŊszej 
Ochrony (ONO) Głównego Zbiornika Wód Pod-
ziemnych (GZWP) 226J3 oraz fragment gminy o 
zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziem-
nych (GZWP) 225QM, na którym obowiązuje: 

 a) zakaz zmiany przeznaczenia terenów chro-
nionych dotychczas na podstawie przepisów 
szczególnych, 

 b) zakaz lokalizowania obiektów budowlanych, 
w których prowadzona działalnoņć moŊe 
spowodować zanieczyszczenie gruntów lub 
wód, bez zaprojektowania i wykonania od-
powiednich zabezpieczeń, 

 c) zakaz odprowadzania ņcieków do rowów, 
cieków i ziemi jeŊeli nie spełniają odpowied-
nich wymogów okreņlonych w przepisach 
szczególnych, 

 d) zakaz rolniczego wykorzystywania ņcieków i 
gnojowicy bez regulacji prawnej w tym za-
kresie; 

4) obszary w strefie ochrony poņredniej ujęcia 
wody, na których obowiązują zakazy: 

 a) odprowadzania ņcieków do wód powierzch-
niowych i gruntu, 

 b) lokalizowanie zakładów przemysłowych oraz 
ferm chowu zwierząt i drobiu, 

 c) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów 
komunalnych i przemysłowych, 

 d) zakładania cmentarzy i grzebania zwierząt, 
 e) lokalizowania nowych ujęć wody, 
 f) lokalizowania inwestycji szczególnie szko-

dliwych dla ņrodowiska i zdrowia ludzi wy-
szczególnionych w przepisach szczególnych. 

2. W zakresie ochrony ņrodowiska przyrod-
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niczego, na całym obszarze objętym planem obo-
wiązuje: 
1) ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 
2) ochrona ņrodowiska i krajobrazu przed: 
 a) zakłócaniem stosunków wodnych, (w tym 

koniecznoņć wprowadzenia stref wolnych od 
zabudowy i ogrodzeń w pasie 3 m od obrze-
Ŋy cieków z ochroną zieleni nadwodnej w 
pasie 5 m od górnej krawędzi cieków), 

 b) degradacją gleby i szaty roņlinnej, 
 c) zanieczyszczeniem powietrza; 
3) zakaz wykonywania prac ziemnych trwale znie-

kształcających rzeňbę terenu, z wyjątkiem prac 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowo-
dziowym lub budową, odbudową, utrzymaniem, 
remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

4) zachowanie niezabudowanych pasów ochron-
nych wzdłuŊ cieków i potoków (o szerokoņci 
uzgodnionej z zarządcą cieku) w celu umoŊli-
wienia prowadzenia robót remontowych i kon-
serwacyjnych w korytach rzek i potoków, a tak-
Ŋe dla ochrony otuliny biologicznej cieków; 

5) zachowanie i ochrona zbiorników wód po-
wierzchniowych naturalnych i sztucznych, utrzy-
manie meandrów na wybranych odcinkach cie-
ków; 

6) zachowanie walorów ņrodowiska przyrodnicze-
go, w tym zieleni znajdującej się na terenie 
działek, a przede wszystkim zachowania istnie-
jącej zieleni wysokiej, pojedynczych drzew, za-
drzewień ņródpolnych i przydroŊnych oraz zie-
leni łęgowej; obowiązuje zakaz wycinania 
drzew oprócz przypadków bezpoņredniego za-
groŊenia dla Ŋycia ludzi oraz utraty mienia lub 
stanowiących przeszkodę dla lokalizacji obiek-
tów liniowych i kubaturowych, za zgodą odpo-
wiednich organów. 

3. Na podstawie przepisów szczególnych, 
planem ustala się: 
1) dla terenów upraw rolnych, łąk i pastwisk 

oznaczonych symbolami R i RŁ: 
 a) zakaz wysypywania, zakopywania i wylewa-

nia odpadów i innych nieczystoņci, 
 b) zakaz uszkadzania i zanieczyszczania gleby, 
 c) zakaz dokonywania zmian stosunków wod-

nych, jeŊeli słuŊą one innym celom niŊ 
ochrona przyrody lub zrównowaŊone wyko-
rzystywanie uŊytków rolnych i leņnych; 

2) dla terenów wód powierzchniowych oznaczo-
nych symbolem WS: 

 a) rozwój infrastruktury technicznej – szczegól-
nie w zakresie gospodarki wodno-ņciekowej, 

 b) zakaz wprowadzania do gruntu, cieków i 
urządzeń melioracyjnych nie oczyszczonych 
ņcieków, 

 c) zachowanie w pobliŊu cieków naturalnej 
roņlinnoņci, 

 d) koniecznoņć dokonywania uzgodnień wszyst-
kich planowanych inwestycji kolidujących z 
wodami publicznymi i urządzeniami melio-

racji wodnych z właņciwym zarządcą tych 
urządzeń. 

4. W zakresie lokalizowania obiektów i 
urządzeń oraz prowadzenia działalnoņci usługowej 
i wytwórczej na całym obszarze objętym planem, 
ustala się: 
1) zakaz lokalizowania przedsięwzięć mogących 

zawsze znacząco oddziaływać na ņrodowisko, z 
wyjątkiem realizowania inwestycji celu publicz-
nego; 

2) zakaz prowadzenia działalnoņci przemysłowej i 
usługowej powodującej przekroczenie dopusz-
czalnych poziomów hałasu oraz norm emisji za-
nieczyszczeń okreņlonych w przepisach szczegól-
nych; 

3) zakaz wprowadzania do powietrza atmosferycz-
nego zanieczyszczeń o charakterze odorowym, 
emisji niezorganizowanej (w szczególnoņci py-
łów) oraz innych zanieczyszczeń w iloņciach 
mogących powodować przekroczenie norm i 
stęŊeń dopuszczalnych. 

5. Na całym obszarze objętym planem usta-
la się: 
1) ogrzewanie lokalne budynków ze ňródeł ekolo-

gicznie czystych, energii odnawialnej oraz in-
nych noņników energii spalanych w urządze-
niach o wysokim poziomie czystoņci emisji z do-
puszczeniem ogrzewania przy uŊyciu tradycyj-
nych kotłów węglowych na paliwo stałe, posia-
dających wymagane przepisami atesty względ-
nie ņwiadectwa dopuszczenia do stosowania; 

2) gromadzenie i selekcje odpadów na posesjach 
w urządzeniach przystosowanych do ich groma-
dzenia zgodnie z systemem oczyszczania przyję-
tym w gospodarce komunalnej gminy. 

 
Rozdział 5 

Ustalenia dotyczące granic i zasad 
zagospodarowania terenów i obiektów 

dóbr kultury podlegających ochronie 
 
§ 32. 1. Ustala się zachowanie i ochronę 

dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków 
oznaczonych na rysunku planu, zgodnie z poniŊ-
szym wykazem: 
1) koņciół w Dąbrowicach pod wez. ņw. Wojciecha 

i Stanisława z 1834 r. – decyzja nr 382/298 z 
dnia 31 maja 1967 r.; 

2) ratusz murowany w Dąbrowicach, z ok. połowy 
XIX w. – decyzja nr 383/299 z dnia 31 maja 1967 r.; 

3) dom drewniany w Dąbrowicach, Stary Rynek 6, 
- decyzja nr 401/313 z dnia 10 lipca 1967 r.; 

4) Kroņniewicka kolejka wąskotorowa – decyzja nr 
661 z dnia 28 grudnia 1998 r. 

2. Dla obiektów wymienionych w ust. 1 obo-
wiązują ustalenia: 
1) na wszelkie prace wykonywane w wyŊej wy-

mienionych obiektach i ich otoczeniu wymaga-
ne jest uzgodnienie Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków; 
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2) sprawowanie opieki nad zabytkiem oraz jego 

otoczeniem musi umoŊliwiać prowadzenie ba-
dań architektonicznych, konserwatorskich i re-
stauratorskich; 

3) w otoczeniu zabytków nowa zabudowa gabary-
tami i sposobem kształtowania powinna nawią-
zywać do miejscowej tradycji architektonicznej; 

4) dla obszarów wzdłuŊ kolejki wąskotorowej na-
leŊy zapewnić ochronę i nienaruszalnoņć ww. 
obiektu; strefa ochronna od zabytkowej kolejki 
wynosi 25 m, w obrębie terenów otwartych. 

3. Ustala się zachowanie i ochronę dóbr 
kultury wpisanych do ewidencji zabytków, zgodnie 
z poniŊszym wykazem: 

 
Lp. Miejscowoņć Rodzaj obiektu Okres powstania obiektu 
1. Augustopol - cmentarz ewangelicko-augsburski    
2. Dąbrowice 

- cmentarz grzebalny rzymskokatolicki 
Najstarszy nagrobek z 
1886 r. 

- cmentarz przykoņcielny   
- dom parafialny, murowany   
- ogrodzenie cmentarza przykoņcielnego z kapliczkami lata 20-te XX w 
- dom parafialny   
- dom, ul. Nowy Rynek 10   
Ulica Stary Rynek:   
- dom nr 5,   
- dom nr 7,   
- dom nr 8,   
- dom, ul. Zbawiciela 21.   

 
4. Dla obiektów wymienionych w ust. 3, 

obowiązują ustalenia: 
1) na prace wykonywane w wyŊej wymienionych 

obiektach i ich otoczeniu wymagane jest uzy-
skanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków; 

2) sprawowanie opieki nad zabytkiem oraz jego 
otoczeniem musi umoŊliwiać prowadzenie ba-
dań architektonicznych, konserwatorskich i re-
stauratorskich; 

3) nowa zabudowa gabarytami i sposobem kształ-
towania nie moŊe dominować nad zabudową 
historyczną i powinna nawiązywać do niej for-
mą i skalą, czerpać z miejscowej tradycji archi-
tektonicznej; 

4) działalnoņć inwestycyjna musi uwzględniać 
istniejące związki przestrzenne i funkcjonalne. 

5. 1) Strefa ekspozycji obejmuje: 

 a) widok na cmentarz ewangelicko-augsburski 
w Augustopolu, 

 b) widok na cmentarz przykoņcielny w Dąbro-
wicach, 

 c) widok na cmentarz rzymskokatolicki w Dą-
browicach; 

2) dla wyŊej wymienionych rejonów obowiązują 
ustalenia: 

 a) wprowadza się zakaz zwartych nasadzeń 
wysoką roņlinnoņcią, 

 b) wprowadza się zakaz wznoszenia wysokich 
obiektów kubaturowych, 

 c) działania inwestycyjne w tej strefie wymaga-
ją akceptacji WKZ. 

6. Ustala się zachowanie i ochronę stano-
wisk archeologicznych, znajdujących się w Ewi-
dencji Zabytków Archeologicznych, zgodnie z po-
niŊszym wykazem: 

 
Obszar AZP 54 - 48  

Nr stan. na obsz. 
I na mapie 

Miejscowoņć Nr stan. 
w miejsc. 

Funkcja Kultura Chronologia 

37 Augustopol 1 Ņlady osadnictwa Pucharów lejkowych Neolit  
38 Augustopol 2 Ņlady osadnictwa nieokreņlona StaroŊytnoņć 
39 Mariopol 1 Ņlady osadnictwa Wczesne ņredniowiecze XII – XIII w. 
41 Dąbrowice  10 Ņlady osadnictwa Wczesne ņredniowiecze XII – XIII w. 
42 Augustopol 3 Wieņ historyczna Okres nowoŊytny XVI – XIX w. 
44 Dąbrowice 11 Osada/miasto Póňne ņredniowiecze/ okr. 

nowoŊytny 
XV – XIX w. 

45 Mariopol 2 Ņlady osadnictwa Okres nowoŊytny XV – XIX w. 
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Obszar AZP 55 –47  
Nr stan. na obsz. I na mapie Miejscowoņć Nr stan. w miejsc. Funkcja Kultura Chronologia 

136 Baby  3 Osada póňne ņredniowiecze XIV – XV w. 
137 Baby 4 Osada póňne ņredniowiecze XIV – XV w. 

 
Obszar AZP 55 - 48  

Nr stan. na obsz. I na mapie Miejscowoņć  Nr stan. w miejsc. Funkcja  Kultura  
1 ŉakowiec 1 Ņlady osadnictwa Pucharów lejkowych 
2 Dąbrowice 1 Ņlady osadnictwa Neolit 
3 Dąbrowice 2 ņlad osadnictwa KSC  

ņlad osadnictwa KSC  
ņlad osadnictwa KSC 

4 Dąbrowice  3 Osada  Okres nowoŊytny 
5 Dąbrowice 4 Osada Okres nowoŊytny 
6 ŉakowiec 2 Ņlad osadniczy Pucharów lejkowych 
7 Dąbrowice 5 Punkt osadniczy Okres nowoŊytny 
8 Dąbrowice  6 Osada  Pucharów lejkowych 
9 Dąbrowice 7 Ņlad osadniczy Okres nowoŊytny 
11 ŉakowiec 3 Osada Pucharów lejkowych 
12 ŉakowiec 4 Osada Okres nowoŊytny 
13 Ostrówki 1 Osada Pucharów lejkowych 
14 Ostrówki 2 Osada Okres nowoŊytny 
15 Ostrówki 3 Punkt osadniczy Okres nowoŊytny 
17 Nowe Baby 1 Punkt osadniczy Okres nowoŊytny 
18 Nowe Baby 2 Ņlad osadniczy Pucharów lejkowych 
19 Ostrówki 4 Punkt osadniczy Okres nowoŊytny 
20 Ostrówki 5 Ņlad osadniczy Krąg kultur leņnych 

Osada Okres nowoŊytny 
21 Ostrówki 6 Osada Okres nowoŊytny 
22 Ostrówki 7 Punkt osadniczy Póňne ņredniowiecze 

Punkt osadniczy Okres nowoŊytny 
23 Ostrówki 8 Ņlad osadniczy Wczesne ņredniowiecze 
24 Dąbrowice 8 Ņlad osadniczy Okres nowoŊytny 
25 Dąbrowice 9 Cmentarz  Okres nowoŊytny 

 
7. Wymienione w powyŊszej tabeli i ozna-

czone na rysunku planu stanowiska podlegają 
ochronie według zasad: 
1) na etapie realizacji inwestycji związanych z pra-

cami ziemnymi w strefach ochrony archeolo-
gicznej obowiązuje uzgadnianie działalnoņci in-
westycyjnej z Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków; 

2) realizacja inwestycji wymagająca prac ziem-
nych na stanowisku archeologicznym musi być 
poprzedzona ratowniczymi badaniami wykopa-
liskowymi; 

3) realizacja inwestycji wymagająca prac ziemnych 
w obszarze ochrony stanowiska archeologicz-
nego wymaga sprawowania nadzoru archeolo-
gicznego. 

 
CZĘŅĆ IV 

ZASADY OBSŁUGI 
W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY 
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI 

 
Rozdział 6 

Ustalenia dotyczące zasad 
obsługi w zakresie infrastruktury technicznej 

 
§ 33. W zakresie zaopatrzenia w wodę, plan 

ustala: 

1) ňródłem zaopatrzenia w wodę będą istniejące 
ujęcia wodociągów wiejskich grupowych w 
Dąbrowicach i Babach Nowych z układem 
przewidzianych do rozbudowy sieci magistral-
nych i rozbiorczych rozprowadzających wodę 
na obszarze gminy i umoŊliwiających awaryjne 
drugostronne zasilenie odbiorców; 

2) jako uzupełnienie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę dopuszcza się (zwłaszcza przejņciowo) uję-
cia indywidualne bądň lokalne wszędzie tam, 
gdzie brak będzie wodociągów zbiorowych. Do-
puszcza się równieŊ własne ňródła wody w za-
kładach i obiektach produkcyjnych oraz usłu-
gowych po uzyskaniu wody o dobrej jakoņci i 
wystarczającej wydajnoņci; 

3) budowę urządzeń zaopatrzenia w wodę prowa-
dzić jednoczeņnie z rozwiązywaniem spraw go-
spodarki ņciekowej; 

4) przy projektowaniu nowych i modernizacji ist-
niejących systemów wodociągowych uwzględ-
niać uzbrojenie sieci w hydranty nadziemne dla 
przeciwpoŊarowego zaopatrzenia wodnego oraz 
przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi 
poprzez zapewnienie: 

 a) odpowiedniej ochrony sanitarnej w strefach 
ujęć wody, 

 b) hermetycznoņci osłon ujęć przed opadem 
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promieniotwórczym i skaŊeniem chemicznym 
oraz niezawodnoņci funkcjonowania syste-
mów ochrony technicznej, 

 c) awaryjnego zaopatrzenia w wodę obiektów 
uŊytecznoņci publicznej mających istotne 
znaczenie dla funkcjonowania Ŋycia gospo-
darczego i społecznego gminy; 

5) wymagane jest sporządzenie bilansu niezbęd-
nych i minimalnych potrzeb w zakresie awaryj-
nego zapewnienia wody pitnej dla gminy z 
moŊliwoņcią wykorzystania tych ustaleń w sy-
tuacjach szczególnych, przy jednoczesnym 
uwzględnieniu moŊliwoņci zasilania tych ňródeł 
wody w energię elektryczną z przewoňnych agre-
gatów prądotwórczych. Okreņlenie minimalnych i 
niezbędnych potrzeb gminy w zakresie reten-
cjonowania i zdolnoņci przerzutowych wody 
pitnej między poszczególnymi zakładami, przy 
uwzględnianiu współpracy w tym zakresie z 
odpowiednimi gminami sąsiednimi; 

6) moŊliwoņć wykonania zaopatrzenia w wodę do 
zewnętrznego gaszenia poŊaru, przy pomocy 
sieci hydrantowej z hydrantami zewnętrznymi 
naziemnymi; 

7) sieci wodociągowe przeciwpoŊarowe powinny 
być budowane jako sieci obwodowe o wydaj-
noņci minimum 10 dm3/s, przy dopuszczeniu 
budowy rozgałęzień z sieci obwodowej, w celu 
zasilania hydrantów zewnętrznych. 

§ 34. W zakresie odprowadzania ņcieków 
sanitarnych, plan ustala: 
1) zakaz wprowadzenia nie oczyszczonych ņcie-

ków do wód powierzchniowych i do gruntu; 
2) tereny intensywnie zurbanizowane miejscowo-

ņci gminnej Dąbrowice zostaną wyposaŊone w 
sieć kanalizacji zbiorczej grawitacyjno-tłocznej 
(z przepompowniami ņcieków – o symbolu P) 
odprowadzającej ņcieki bytowo-gospodarcze i 
technologiczne do projektowanej oczyszczalni 
ņcieków, a po oczyszczeniu do rowu meliora-
cyjnego; 

3) ņcieki surowe odprowadzane do kanalizacji 
zbiorczej muszą spełniać warunki obowiązują-
cych w tym zakresie przepisów. Ņcieki technolo-
giczne nie odpowiadające tym wymogom mu-
szą być podczyszczane z zanieczyszczeń przemy-
słowych w granicach własnych lokalizacji; 

4) dla pozostałych miejscowoņci (o zabudowie roz-
proszonej) zastosowane będą lokalne bądň przy-
domowe mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie 
ņcieków z odprowadzeniem oczyszczonych ņcie-
ków do odbiornika, na warunkach rozporządzenia 
o jakoņci ņcieków wprowadzanych do wód po-
wierzchniowych i do ziemi. Przy niekorzystnych 
warunkach gruntowo-wodnych ņcieki gromadzić 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych i 
okresowo wywozić do punktu zlewnego naj-
bliŊszej oczyszczalni; 

5) dla umoŊliwienia racjonalnych działań w zakre-
sie porządkowania gospodarki ņciekowej w 

gminie zasadne jest opracowanie programowej 
koncepcji technicznej zawierającej wszystkie 
istotne elementy techniczne, technologiczne i 
ekonomicznie właņciwe dla podejmowania de-
cyzji realizacyjnych w kaŊdej wsi. 

§ 35. W zakresie odprowadzania wód opa-
dowych i melioracji, plan ustala: 
1) tereny intensywnie zurbanizowane miejscowo-

ņci gminnej Dąbrowice będą odwadniane po-
przez istniejący ciąg kanalizacji deszczowej; 

2) dla pozostałych terenów podstawową formą 
odprowadzania wód opadowych i roztopowych 
będzie spływ powierzchniowy do rowów przy-
droŊnych, rowów melioracyjnych i cieków na-
turalnych oraz infiltracja powierzchniowa do 
gruntu; 

3) spływ mogący stanowić zagroŊenie dla ņrodo-
wiska (z terenów stacji paliw, większych placów 
i parkingów, terenów przemysłowo-magazy-
nowych itp.) wymaga ujęcia w lokalne systemy 
kanalizacji deszczowej i oczyszczalnie w grani-
cach własnych lokalizacji z piasku, zawiesin i 
substancji ropopochodnych przed wprowadze-
niem do odbiornika; 

4) jakoņć wód opadowych odprowadzanych w spo-
sób zorganizowany do wód powierzchniowych 
lub do gruntu musi spełniać wymagania obo-
wiązujących w tym zakazie przepisów; 

5) obowiązuje zachowanie istniejących rowów i 
urządzeń melioracji wodnych. Zajmując częņć te-
renów objętych melioracją naleŊy zapewnić 
sprawne działanie odwodnienia na terenach 
przyległych. 

§ 36. W zakresie zaopatrzenia w gaz, plan 
ustala: 
1) wobec braku gazu przewodowego stosowany 

będzie nadal gaz płynny w butlach; 
2) dla doprowadzenia gazu ziemnego wymagane 

jest opracowanie programu gazyfikacji gminy 
w powiązaniu z sąsiednimi gminami; 

3) o docelowym doprowadzeniu gazu przewodo-
wego decydować będą wyniki analizy technicz-
no-ekonomicznej takiego przedsięwzięcia i zain-
teresowania odbiorców. 

§ 37. W zakresie zaopatrzenia w ciepło, 
plan ustala: 
1) zaopatrzenie z lokalnych ňródeł ciepła (kotłow-

nie lokalne, indywidualne, zakładowe i piece 
paleniskowe itp.); 

2) nowe obiekty wyposaŊać w systemy grzewcze 
oparte na paliwach ekologicznych (olej opało-
wy niskosiarkowy, biomasa, prąd elektryczny, 
węgiel o niskiej zawartoņci siarki, gaz - po prze-
prowadzonej gazyfikacji) bądň energii odna-
wialnej; 

3) w istniejących kotłowniach opalanych węglem 
stosować współspalanie z biomasą i sukce-
sywnie dostosowywać do ekologicznych noņni-
ków energii. 

§ 38. W zakresie zasilania w energię elek-
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tryczną, plan ustala: 
1) podstawowym ňródłem zasilania gminy w 

układzie normalnym jest istniejąca główna sta-
cja zasilająca – 110/15 kV „GPZ Kroņniewice”. 
Przy zasilaniu awaryjnym moŊe być zasilana z 
„GPZ Kutno”; 

2) zasilanie poszczególnych odbiorców i obiektów 
gminy z istniejących i planowanych: sieci ņred-
niego napięcia 15 kV i z lokalnych sieci niskiego 
napięcia 0,4 kV wyprowadzonych ze stacji 
transformatorów rozdzielczych 15/0,4 kV; 

3) budowa nowych odcinków linii ņredniego i 
niskiego napięcia kablowych lub napowietrz-
nych z przewodami izolowanymi w liniach roz-
graniczających dróg – dotyczy to równieŊ linii 
oņwietlenia ulic. Przyłącza do budynków napo-
wietrzne przewodami izolowanymi lub kablo-
we, układy pomiaru energii elektrycznej lokali-
zowane w ogrodzeniach posesji; 

4) usunięcie ewentualnych kolizji planowanej za-
budowy bądň komunikacji z istniejącą siecią 
energetyczną moŊe być realizowane jedynie 
przez właņciciela sieci po zawarciu stosownej 
umowy; 

5) lokalizacja nowych stacji transformatorowo-roz-
dzielczych 15/0,4 kV w ņrodku obciąŊenia ener-
getycznego na wydzielonych działkach, z za-
pewnieniem dojazdów od dróg publicznych; 

6) lokalizacja dodatkowych stacji transformatoro-
wo-rozdzielczych 15/0,4 kV nie uwidocznionych 
w planie nie będzie wymagać zmiany ustaleń 
planu; 

7) plan dopuszcza: 
 a) przebieg napowietrznych sieci ņredniego i 

niskiego napięcia poza liniami rozgranicza-
jącymi dróg, pod warunkiem zapewnienia 
słuŊebnoņci gruntowej dla tych sieci, 

 b) sytuowanie stacji transformatorowo-roz-
dzielczych 15/0,4 kV (zwłaszcza kontenero-
wych) w liniach rozgraniczających ulic, 

 c) realizację stacji transformatorowo-rozdziel-
czych 15/0,4 kV wbudowanych w obiekty za-
budowy przemysłowej, magazynowo-logi-
stycznej i usługowej; 

8) wymagane jest wykonanie dwustronnego zasi-
lania elektroenergetycznego stacji wodociągo-
wych w Dąbrowicach, na warunkach okreņlonych 
przez właņciwe przedsiębiorstwo energetyczne; 

9) zapotrzebowanie mocy elektrycznej w gminie 
dla okresu docelowego okreņli Plan zaopatrze-
nia w energię elektryczną – według wymogów 
Prawa energetycznego; 

10) warunki techniczne przesyłu energii z planowa-
nej farmy elektrowni wiatrowej do krajowego 
systemu elektroenergetycznego okreņli właņci-
we przedsiębiorstwo energetyczne; 

11) szerokoņć stref bezpieczeństwa jako ochronę 
przed realizacją wzdłuŊ napowietrznych linii elek-
troenergetycznych okreņla się, licząc po obie 
strony od osi linii, jak niŊej: 

 a) od istniejącej linii 220 kV przebiegającej 
tranzytem przez teren gminy relacji „Pątnów 
– Mory”, co do której Polskie Sieci Elektro-
energetyczne SA rozwaŊają moŊliwoņć prze-
budowy na linię 400 kV – 2 x po 45 m (tj. jak 
dla linii 400 kV), 

 b) od istniejącej linii 110 kV przebiegającej 
tranzytem przez teren gminy – 2 x po 15 m, 

 c) od istniejących i planowanych linii 15 kV – 2 
x po 7,5 m; 

12) w strefach ochronnych:  
obowiązuje zakaz lokalizacji budynków miesz-
kalnych i innych o charakterze chronionym, 
moŊliwe jest zagospodarowanie terenu jako po-
wierzchni biologicznie czynnej lub rolniczej, do-
puszcza się lokalizację niemieszkalnych obiektów 
budowlanych po uzyskaniu opinii zarządcy sieci. 

§ 39. W zakresie obsługi telekomunikacyj-
nej, plan ustala: 
1) zaopatrzenie w łącza telefoniczne z istniejącej 

sieci ułoŊonej w liniach rozgraniczających dróg 
i ulic, poza pasami jezdni; 

2) dopuszczenie lokalizacji sieci telefonicznej poza 
liniami rozgraniczającymi ulic, wyłącznie dla 
podłączenia do szaf i sieci zasilające poszcze-
gólne obiekty; 

3) obsługę abonentów za poņrednictwem indywi-
dualnych podłączeń od istniejących bądň pro-
jektowanych linii telefonicznych oraz poprzez 
aktywację telefonów komórkowych na warun-
kach okreņlonych przez operatorów sieci i sys-
temów. 

§ 40. W zakresie gospodarki odpadami, 
plan ustala: 
1) obowiązek wyposaŊenia kaŊdej nieruchomoņci 

w urządzenia, utrzymywane w odpowiednim 
stanie sanitarnym i porządkowym, słuŊące do 
gromadzenia odpadów, a następnie ich wywóz 
w systemie zorganizowanym przez koncesjo-
nowanego przez gminę przewoňnika; 

2) w przypadku powstawania odpadów z grupy 
niebezpiecznych, które ze względu na pocho-
dzenie, skład chemiczny, biologiczny, czy inne 
właņciwoņci mogą stanowić zagroŊenie dla zdro-
wia czy Ŋycia ludzi lub dla ņrodowiska – obowią-
zek czasowego ich przechowywania w szczelnych 
pojemnikach na terenie własnej nieruchomoņci i 
transportowanie do zakładów przetwórczych, a 
częņci nie nadające się do wykorzystania – na 
miejsce składowania specjalnie dla tych odpa-
dów wyznaczone; 

3) obowiązek podjęcia działań w celu segregacji 
odpadów w miejscu ich wytwarzania; 

4) odpady stałe z terenu gminy będą wywoŊone 
na składowisko poza teren gminy – obecnie na 
międzygminne składowisko Franki, w gm. Kro-
ņniewice; 

5) w zakresie działań dotyczących ograniczenia 
iloņci wytwarzanych odpadów, ich selektywnej 
zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
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(w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogaba-
rytowych, budowlanych itp.) oraz edukacji eko-
logicznej mieszkańców, obowiązują ustalenia 
zawarte w przyjętym przez gminę opracowaniu 
pt. „Plan gospodarki odpadami dla gminy Dą-
browice”. 

 
Rozdział 7 

Ustalenia dotyczące zasad 
obsługi w zakresie komunikacji 

 
§ 41. 1. W zakresie komunikacji układ dro-

gowo-uliczny tworzyć będą drogi i ulice publiczne: 
1) Zbiorcze – Z; 
2) Lokalne – L; 
3) Dojazdowe - D. 

2. Drogi i ulice zbiorcze i lokalne stanowić 
będą podstawowy układ drogowo-uliczny gminy. 
Drogi dojazdowe tworzyć będą sieć drogową uzu-
pełniającą zapewniając bezpoņrednią obsługę te-
renów i obiektów. 

3. Wprowadza się zasadę, Ŋe dla poszcze-
gólnych terenów oraz wchodzących w ich skład 
działek, zarówno istniejących jak i nowych obsługa 
komunikacyjna powinna być zapewniona poprzez 
zjazdy z dróg dojazdowych, lokalnych oraz we-
wnętrznych niepublicznych, a w drugiej kolejnoņci 
z dróg zbiorczych. 

§ 42. Plan ustala dla poszczególnych dróg, 
oznaczonych na rysunku planu, następujące wa-
runki funkcjonalno-techniczne: 
1) dla dróg zbiorczych: 
 

Lp. Symbol od-
cinka drogi, 
oznaczony 
na rysunku 

planu 

Kategoria 
drogi (za-

rządca dro-
gi) 

Klasa 
drogi 

Szerokoņć w liniach 
rozgraniczających 

(m) (docelowa) 

Szerokoņć 
jezdni (m) 

Uwagi 

1. 1KDZ droga po-
wiatowa nr 

2145 E 

droga 
zbiorcza 

20 5,5 - 7,0 zawęŊenie linii rozgra-
niczających do 18 m w 
rejonie ņcisłego cen-

trum Dąbrowic ze 
względu na istniejącą 

zabudowę 
2. 2KDZ droga po-

wiatowa nr 
2153 E 

droga 
zbiorcza 

20 5,5 - 7,0   

3. 3KDZ droga po-
wiatowa nr 

2149 E 

droga 
zbiorcza 

20,0 - 25,0 5,5 - 7,0   

 
2) dla dróg lokalnych 
 

Lp. Symbol odcinka 
drogi, oznaczony 
na rysunku planu 

Kategoria drogi 
(zarządca dro-

gi) 

Klasa 
drogi 

Szerokoņć w liniach roz-
graniczających (m) (doce-

lowa) 

Szerokoņć 
jezdni (m) 

Uwagi 

1 1 KDL droga powia-
towa nr 2154 E 

lokalna 12,0 - 15,0 5,0 – 6,0   

2 2 KDL droga powia-
towa nr 2150 E 

lokalna 12,0 - 15,0 5,0 – 6,0   

3 3 KDL droga powia-
towa nr 2152 E 

lokalna 12,0 - 15,0 5,0 – 6,0   

4 4KDL droga gminna 
nr 102855 E 

lokalna 12 5,0 – 6,0   

5 5KDL droga gminna 
nr 102860 E 

lokalna 15 5,0 – 6,0   

6 6KDL droga gminna 
nr 102856 E 

lokalna 15 5,0 – 6,0   

7 7KDL droga gminna 
nr 102857 E  

lokalna 12,0 - 15,0 5,0 – 6,0   

8 8KDL droga gminna 
nr 102857 E 

lokalna 12,0 - 15,0 5,0 – 6,0   

9 9KDL droga gminna 
nr 102854 E 

lokalna 12 5,0 – 6,0   

10 10KDL droga gminna 
nr 102853 E 

lokalna 12,0 - 15,0 5,0 – 6,0   
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11 11KDL droga gminna 

nr 102858 E 
lokalna 12,0 - 15,0 5,0 – 6,0   

12 12KDL droga gminna 
nr 102859 E 

lokalna 15 5,0 – 6,0   

13 13KDL droga gminna 
nr 102852 E 

lokalna 15 5,0 – 6,0   

14 14KDL droga gminna 
nr 102101 E 

lokalna 15 5,0 – 6,0   

15 15KDL droga gminna 
nr 102316 E 

lokalna 15 5,0 – 6,0   

 
3) dla dróg dojazdowych KDD, ustala się następu-

jące warunki funkcjonalno-techniczne: 
 a) dla dróg, przebiegających w terenach zabu-

dowanych szerokoņć docelowa w liniach 
rozgraniczających wynosi minimum 10,0 m, 
za wyjątkiem punktowych przewęŊeń ze 
względu na istniejące uwarunkowania, zwar-
tą zabudowę, wartoņciowe zagospodarowa-
nie, trudne warunki terenowe itp., 

 b) dla dróg, przebiegających poza terenem 
zabudowy szerokoņć docelowa w liniach 
rozgraniczających wynosi minimum 12,0 m, 

 c) szerokoņć jezdni minimum 6,5 m; 
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, moŊ-

liwe są odstępstwa od wyŊej wymienionych za-
sad i parametrów (pkt 1 – 4), na podstawie wa-
runków technicznych okreņlonych przez zarząd-
cę drogi; 

5) drogi oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDW, stanowią gminne drogi niepubliczne 
wewnętrzne; utrzymuje się je jako istniejące (w 
obecnych parametrach), a projektowane winny 
posiadać szerokoņć minimum 6,0 m; 

6) drogi oznaczone na rysunku planu symbolem 
KDW1, stanowią drogi niepubliczne wewnętrz-
ne, wraz z placami manewrowymi, dla obsługi 
urządzeń elektrowni wiatrowych, o szerokoņci 
do 6,0 m, o nawierzchni utwardzonej; 

7) pozostałe drogi nie wyznaczone na rysunku 
planu lub nie oznaczone symbolem literowym 
na terenach leņnych, rolnych oraz dojazdy do 
nich - utrzymuje się zgodnie z ich istniejącym 
przebiegiem; 

8) dopuszcza się budowę dróg wewnętrznych nie 
oznaczonych na rysunku planu, pod warunkiem 
lokalizacji na własnej działce. 

§ 43. Na terenach przeznaczonych pod drogi 
publiczne, ustala się następujące zasady zagospoda-
rowania: 
1) zaleca się lokalizację chodników po obu stro-

nach jezdni w liniach rozgraniczających ulic 
przebiegających przez tereny zabudowane; 

2) w liniach rozgraniczających ulic moŊliwoņć lo-
kalizowania elementów małej architektury, jak 
słupy ogłoszeniowe, ławki i elementy dekora-
cyjne itp.; 

3) w liniach rozgraniczających ulic moŊliwoņć lo-
kalizacji zieleni z zachowaniem pola wymaga-
nej widocznoņci; 

4) lokalizacja sieci i urządzeń infrastruktury tech-
nicznej na warunkach okreņlonych w przepi-
sach szczególnych i w porozumieniu z zarządcą 
drogi; 

5) lokalizacja infrastruktury technicznej – wodo-
ciągów, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ga-
zociągu, telekomunikacji i energetyki na obrze-
Ŋach linii rozgraniczających dróg; 

6) moŊliwa jest lokalizacja urządzeń komunikacyj-
nych związanych z obsługą ruchu w tym przy-
stanków komunikacji publicznej, parkingów i 
sygnalizacji drogowej pod warunkiem spełnie-
nia przepisów szczególnych i uzyskania zgody 
zarządcy drogi. 

§ 44. Plan ustala linie zabudowy dla po-
szczególnych kategorii dróg na terenach przezna-
czonych do zainwestowania, zgodnie z rysunkiem 
planu, a na terenach nie zainwestowanych, o ile 
wynika to z ustaleń szczególnych, na podstawie 
przepisów odrębnych. 

§ 45. Ustala się parametry ņcieŊek rowero-
wych w ramach szerokoņci w liniach rozgranicza-
jących ulic o klasie zbiorczej, lokalnej i dojazdowej 
zgodnie z przepisami szczególnymi z uwzględnie-
niem: 
1) minimalnej szerokoņci ņcieŊki jednokierunkowej 

– 1,5 m, dwukierunkowej – 2,0 m, dwukierun-
kowa z ruchem pieszym – 3,5 m; 

2) uszczegółowienia lokalizacji ņcieŊki rowerowej 
na etapie sporządzenia projektu budowlanego 
za zgodą zarządcy drogi i ulicy; 

3) moŊliwoņci zmiany przebiegu ņcieŊki rowero-
wej, które nie spowoduje zmiany ustaleń ni-
niejszej uchwały. 

§ 46. Obowiązuje, dla nowej zabudowy, za-
pewnienie pełnych potrzeb parkingowych dla sa-
mochodów osobowych na działce, przy czym w 
odniesieniu do poszczególnych funkcji i przezna-
czenia terenu, ustala się: 
1) dla funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej mi-

nimum 2,0 stanowiska na działkę budowlaną, 
wliczając w to miejsce w garaŊu; 

2) dla funkcji mieszkaniowej wielorodzinnej – mi-
nimum 1,0 stanowisko na 1 mieszkanie; 

3) dla funkcji: usługi administracji, zdrowia, oņwiaty 
itp. – minimum 10,0 stanowisk na 1.000 m2 po-
wierzchni uŊytkowej, nie mniej niŊ 5,0 stanowisk 
na jeden obiekt; 

4) dla funkcji usługi sportu i rekreacji minimum 
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10,0 stanowisk na 100 uŊytkowników; 
5) dla funkcji usługowej: 
 a) dla gastronomicznej: minimum 1 stanowi-

sko na kaŊde 4 miejsca konsumenckie, 
 b) dla hotelowej: minimum 1 stanowisko na 

kaŊde 2 miejsca noclegowe, 
 c) dla handlowej i innej: minimum 1 stanowi-

sko na kaŊde 40 m2 powierzchni sprzedaŊy, 
przy czym nie mniej niŊ 2 stanowiska na je-
den obiekt; 

6) dla funkcji produkcyjnej, magazynowej – mini-
mum 4 stanowisk na 10 zatrudnionych; 

7) obowiązuje zapewnienie dodatkowego stano-
wiska przeznaczonego dla osoby niepełno-
sprawnej, zgodnie z przepisami szczególnymi. 

 
CZĘŅĆ V 

USTALENIA KOŃCOWE 
 
§ 47. 1. Dla terenów, oznaczonych na ry-

sunku planu symbolami: MN, MW, RM, ustala się 
stawkę procentową słuŊącą naliczeniu opłaty z 
tytułu wzrostu wartoņci nieruchomoņci w wyniku 

uchwalenia planu, wynoszącą 20%, przy czym nie 
dotyczy to znajdujących się w tych terenach działek 
posiadających, według państwowej ewidencji grun-
tów, opis uŊytku rozpoczynający się od litery „B”. 

2. Dla terenów, oznaczonych na rysunku 
planu symbolami: U, P, RU, ustala się stawkę pro-
centową słuŊącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu 
wartoņci nieruchomoņci w wyniku uchwalenia 
planu wynoszącą 10%, przy czym nie dotyczy to 
znajdujących się w tych terenach działek posiada-
jących, według państwowej ewidencji gruntów, 
opis uŊytku rozpoczynający się od litery „B”. 

3. Na pozostałych terenach wzrost wartoņci 
nieruchomoņci, w wyniku uchwalenia planu, nie 
występuje. 

§ 48. Uchwała wchodzi w Ŋycie po upływie 
30 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego. 

 
 

 Przewodniczący 
Rady Gminy:  

Michał Drążkiewicz 
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Załącznik nr 1 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 2 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 3 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 4 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 5 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 

 

 
 
  



Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 218 – 12844 – Poz. 2220 
 

Załącznik nr 6 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 7 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 8 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 9 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 
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Załącznik nr 10 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE RADY GMINY DĄBROWICE Z DNIA 27 MAJA 2011 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA 

NIEUWZGLĘDNIONYCH, CZĘŅCIOWO UWZGLĘDNIONYCH I CZĘŅCIOWO NIEUWZGLĘDNIONYCH 
UWAG WNIESIONYCH DO WYKŁADANEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO 

PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DĄBROWICE 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymi 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 
póňniejszymi zmianami), oraz art. 20 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 
póňniejszymi zmianami) Rada Gminy po zapozna-
niu się z nieuwzględnionymi, częņciowo uwzględ-
nionymi i częņciowo nieuwzględnionymi uwagami 
- podtrzymuje stanowisko Wójta Gminy Dąbrowi-
ce w sprawie rozpatrzenia nieuwzględnionych, 
częņciowo uwzględnionych i częņciowo nieuwzględ-
nionych uwag wniesionych do dwukrotnie wykła-
danego do publicznego wglądu planu miejscowe-
go, które przedstawiają się następująco:  
1) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 

do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 1131 w miejscowoņci Dą-
browice.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o poka-
zanie na rysunku planu podziału działki na 
1131/1 i 1131/2.  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona nega-
tywnie. Uwaga nie dotyczy problematyki planu. 
Podkład mapowy, na którym sporządzany jest 
mpzp pochodzi z państwowego zasobu geode-
zyjnego, na którym brak jest uwidocznienia po-
działu działki. Podział ten został dokonany w 
okresie póňniejszym niŊ czas zakupu podkładów 
mapowych. PowyŊsza kwestia nie rzutuje na 
sposób przeznaczenia terenu dla ww. działki; 

2) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy hydrantów 
p.poŊarowych.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o ozna-
czenie na drodze powiatowej 2145E hydrantów 
p.poŊarowych. 
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona nega-
tywnie. Uwaga nie dotyczy problematyki planu; 

3) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 36/1 w miejscowoņci Ma-
riopol.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi brak zgody 
na przeznaczenie działki pod zalesienie (przezna-
czenie dotychczasowe: rolnicze).  
Uzasadnienie: Uwaga została częņciowo uwzględ-
niona i częņciowo nieuwzględniona. Wprowa-
dzono ograniczenia zasięgu zalesienia ze 
względu na klasę bonitacyjną gleby; 

4) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 36/1 w miejscowoņci Ma-
riopol.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi brak za-
znaczenia na rysunku planu istniejących zabu-
dowań. Uzasadnienie:  
Uwaga została nieuwzględniona. Podkład mapo-
wy, na którym sporządzany jest mpzp pochodzi z 
państwowego zasobu geodezyjnego, na którym 
brak jest uwidocznienia takich naniesień; 

5) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 36/1 w miejscowoņci Dą-
browice.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi zastrze-
Ŋenie do przeznaczenia częņci działki jako tere-
ny obsługi produkcji rolnej (w chwili obecnej 
znajduje się gospodarstwo rolne i teren naleŊa-
łoby zakwalifikować jako tereny zabudowy za-
grodowej).  
Uzasadnienie: Uwaga została częņciowo uwzględ-
niona i częņciowo nieuwzględniona. Wprowa-
dzono uņciņlenie granicy terenu RU, uzupełnia-
jąc go o teren zabudowy zagrodowej RM, przy 
uwzględnieniu istniejących uwarunkowań; 

6) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 219 w miejscowoņci Dą-
browice.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o prze-
znaczenie działki pod zabudowę zagrodową (od 
strony wschodniej).  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie. Brak jest zgodnoņci z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego; 

7) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 349 w miejscowoņci Dą-
browice.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi brak zgody 
na lokalizację (na dz. 268) oczyszczalni ņcieków w 
rejonie działki nr 349.  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona nega-
tywnie. Lokalizacja oczyszczalni ņcieków zgodna 
jest z wnioskiem o „ustalenie lokalizacji celu 
publicznego” z marca 2007 r. – Etap II; 

8) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu do 
publicznego wglądu – dotyczy klasyfikacji dróg.  
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Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi, Ŋe droga 
łącząca Baby Stare – Baby KDZ, powiatowa 
przez Nowe Baby z Piotrkowem KDZ – winna 
posiadać klasę KLD a nie KDD.  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie. Klasyfikacja dróg zgodna jest z wa-
runkami technicznymi, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(ustawa o drogach publicznych); 

9) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu do 
publicznego wglądu – dotyczy klasyfikacji dróg.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi, Ŋe brak 
drogą łącząca dojazd z pól z drogą Baby – Pio-
trowo – winna posiadać klasę KDD a nie KDW.  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie. Klasyfikacja dróg zgodna jest z wa-
runkami technicznymi, jakim powinny odpo-
wiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(ustawa o drogach publicznych); 

10) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 891 w miejscowoņci Dą-
browice.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o usta-
nowienie lokalizacji elektrowni wiatrowej na 
działce 891.  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie. Usytuowanie turbiny na działce nr 
ewid. 891 stanowi element większego zespołu 
turbin, które tworzą farmę wiatrową. Lokaliza-
cja poszczególnych wieŊ, wzajemne relacje, 
powiązania i odległoņci – są moŊliwe po wyko-
naniu wielu specjalistycznych analiz i opraco-
wań. Wykonywane są one przez specjalistyczne 
firmy branŊowe, przy uwzględnieniu warunków 
technicznych, obowiązujących norm i przepi-
sów (choćby uwarunkowań ņrodowiskowych, 
monitoringu i obserwacji awifauny, norm hała-
su i wielu innych). Tak więc zmiana obecnej lo-
kalizacji turbiny (na dz. nr 894) na wnioskowaną 
działkę nr 891 – jest niemoŊliwa w tym stanie 
rzeczy. NaleŊy równieŊ dodać, iŊ obecne usytu-
owanie turbiny wiatrowej jest zgodne z treņcią 
Rozporządzenia Ministra Ņrodowiska z dnia 
14.07.2007 r. w sprawie dopuszczalnych norm 
hałasu w ņrodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) – 
ze względu na odległoņć ww. inwestycji od za-
budowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi, 
Bezpieczna odległoņć turbin od zabudowy (sie-
dzib ludzkich) gwarantująca, iŊ działalnoņć in-
stalacji w porze dziennej jak i nocnej nie prze-
kroczy dopuszczalny norm hałasu powinna wy-
nosi ok. 500 m. Ewentualna zmiana – nie speł-
nia powyŊszego warunku; 

11) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy tzw. „dróg 
koniecznych”.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o ozna-
czenie drogi koniecznej.  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona Ne-

gatywnie. Uwaga nie dotyczy problematyki 
planu. Plan nie ustala przebiegu tzw. „dróg ko-
niecznych”; 

12) Uwaga z pierwszego wyłoŊenia projektu planu 
do publicznego wglądu – dotyczy działki o nu-
merze ewidencyjnym 36/1 w miejscowoņci Ma-
riopol.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o przezna-
czenie częņci działki z RU (tereny obsługi rolni-
czej) na RM (tereny zabudowy zagrodowej).  
Uzasadnienie: Uwaga została częņciowo uwzględ-
niona i częņciowo nieuwzględniona. Wprowa-
dzono uņciņlenie granicy terenu RU, uzupełniając 
go o teren zabudowy zagrodowej RM, przy 
uwzględnieniu istniejących uwarunkowań; 

13) Uwaga z drugiego wyłoŊenia projektu planu do 
publicznego wglądu – dotyczy działki o nume-
rze ewidencyjnym 9/1 w miejscowoņci Zgórze.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o wy-
znaczenie obszaru ewentualnej przyszłej zabu-
dowy mieszkaniowej i zagrodowej (RM) na odl. 
ok. 100 m od linii drogi KDW.  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iŊ brak jest zgodno-
ņci z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego; 

14) Uwaga z drugiego wyłoŊenia projektu planu do 
publicznego wglądu – dotyczy działek o nume-
rach ewidencyjnych 18 i 19 w miejscowoņci 
Zgórze.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o nanie-
sienie stanu faktycznego – lokalizacji stawu oraz 
terenu zieleni i sadu.  
Uzasadnienie: Uwaga uwzględniona w częņci 
dotyczącej naniesienia lokalizacji stawu. Rysu-
nek uzupełniono o istniejący staw, który wg 
ewidencji gruntów zlokalizowany jest w obrysie 
nieuŊytku oznaczonego na mapie symbolem N. 
Uwaga nieuwzględniona w częņci dotyczącej 
naniesienia lokalizacji terenu zielni i sadu. Nie 
dotyczy problematyki planu. Podkład mapowy, 
na którym sporządzany jest projekt mpzp po-
chodzi z państwowego zasobu geodezyjnego, 
na którym brak jest takich naniesień, jak: grupy 
zieleni czy sad; 

15) Uwaga z drugiego wyłoŊenia projektu planu do 
publicznego wglądu – dotyczy działki o nume-
rze ewidencyjnym 28 w miejscowoņci Zgórze.  
Treņć uwagi: Składający uwagę wnosi o nanie-
sienie obszaru ewentualnej przyszłej zabudowy 
mieszkaniowej i zagrodowej (RM) na odl. ok. 
100 m od linii drogi – na całej szerokoņci działki.  
Uzasadnienie: Uwaga została rozpatrzona ne-
gatywnie ze względu na to, iŊ brak jest zgodno-
ņci z ustaleniami studium uwarunkowań i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego. 
Kompleks gleb dobrej klasy bonitacji IIIa, dla 
których zmiana sposobu przeznaczenia grun-
tów rolnych na cele nierolne wymaga zgody 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Załącznik nr 11 
do uchwały nr VII/28/2011 
Rady Gminy Dąbrowice 
z dnia 27 maja 2011 r. 

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI, ZAPISANYCH W PLANIE, INWESTYCJI Z ZAKRESU 

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALEŉĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH GMINY, 
ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZEPISAMI O FINANSACH PUBLICZNYCH 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-
strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z póň-
niejszymi zmianami), art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z 
dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnymi 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z póňniejszymi 
zmianami), art. 167 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30 
czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 
2005 r. Nr 249, poz. 2104), Rada Gminy Dąbrowice 

– rozstrzyga, co następuje:  
W oparciu o Prognozę skutków finansowych 
uchwalenia planu miejscowego – ustala się:  

1. Zakres inwestycji: 
1) koszty wykupu gruntów pod drogi - 413 200 zł; 
2) koszty modernizacji dróg - 26 092 000 zł. 

2. Ňródła finansowania: budŊet gminy wraz 
z moŊliwoņcią wykorzystania ņrodków pomoco-
wych i funduszy strukturalnych. 
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UCHWAŁA NR VII/43/2011 RADY GMINY GODZIANÓW 

  
 z dnia 16 czerwca 2011 r. 

 
w sprawie dopłat dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę 

ņwiadczonych przez Gminę Godzianów na terenie gminy Godzianów 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 
2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 
1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 
1241oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, 
poz. 230, Nr 106, poz. 675) i art. 24 ust. 6 ustawy z 
dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ņcieków 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr147, 
poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, z 2010 r. Nr 47, 
poz. 278, Nr 238, poz. 1578) Rada Gminy Godzia-

nów uchwala, co następuje:  
§ 1. Uchwala się dopłatę z budŊetu Gminy 

Godzianów do taryfy opłat za wodę (jednakową 
dla wszystkich odbiorców na terenie gminy Go-
dzianów) do kaŊdego sprzedanego 1 m3 wody z 
wodociągów gminnych Gminy Godzianów w wy-
sokoņci 0,67 zł netto plus naleŊny podatek VAT. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wój-
towi Gminy Godzianów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŋycie 14 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Łódzkiego z mocą obowiązującą od dnia 
1 wrzeņnia 2011 roku. 

 
 

 Przewodnicząca 
Rady Gminy:  

Halina Karalus 
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