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UCHWADA NR VII/30/2011

 RADY GMINY KDOCZEW

 z dnia 30 marca 2011 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy KEoczew

Na podstawie art. 20 i art.29 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z 

pópn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 usta-

wy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pópn. 

zm.), w związku z uchwaEą Nr XII/50/2007 Rady 

Gminy w KEoczewie z dnia 16 papdziernika 2007 

r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego gminy KEo-

czew, Rada Gminy uchwala, co następuje: 

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

dium uwarunkowaG i kierunków zagospodarowa-

nia przestrzennego gminy KEoczew”, uchwalonego 

uchwaEą Nr XXIX/216/2002 Rady Gminy w KEo-

czewie z dnia 27 czerwca 2002 r., z pópniejszymi 

zmianami - uchwala się zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego gminy KEoczew, 

uchwalonego uchwaEą Nr XXVII/160/2005 Rady 

Gminy KEoczew z dnia 15 kwietnia 2005 r. z póp-
niejszymi zmianami, w granicach okre[lonych na za-

Eącznikach od Nr 1 do nr 43 do niniejszej uchwaEy.

§2. 1. Zmienia się miejscowy plan zagospodaro-

wania przestrzennego Gminy KEoczew, zatwierdzo-

ny uchwaEą Nr XXVII/160/2005 Rady Gminy w KEo-

czewie z dnia 15 kwietnia 2005 r. z pópn. zm.

2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o planie, 

nalery przez to rozumieć miejscowy plan zagospo-

darowania przestrzennego gminy KEoczew, zatwier-

dzony uchwaEą Nr XXVII/160/2005 Rady Gminy w 

KEoczewie z dnia 15 kwietnia 2005 r. z pópn. zm.

3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego stanowi tre[ć niniejszej uchwaEy i 

wyrarona jest w postaci:

1) przepisów ogólnych (rozdziaE I),
2) ustaleG ogólnych dotyczących caEego obszaru 

objętego zmianami (rozdziaE II),
3) ustaleG szczegóEowych, dotyczących terenów 

wydzielonych liniami rozgraniczającymi i oznaczo-

nych symbolami na terenie gminy KEoczew (rozdziaE 
III),

4) rysunków zmiany miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego w skali 1:1000, 1:2000 

i 1:5000 stanowiących zaEączniki od nr 1 do nr 43,

5) rozstrzygnięcia Rady Gminy KEoczew o sposo-

bie rozpatrzenia uwag zEoronych do projektu zmian 

planu, stanowiącego zaEącznik nr 44,

6) rozstrzygnięcia Rady Gminy KEoczew o spo-

sobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury 

technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gmi-

ny oraz o zasadach ich finansowania, stanowiącego 

zaEącznik nr 45.

RozdziaE I 
PRZEPISY OGÓLNE 

§3. Zmianą planu objęte są obszary na terenie 

gminy KEoczew w granicach oznaczonych na za-

Eącznikach graficznych w skali 1:1000, 1:2000 i 

1:5000 o ustalonym w niniejszej uchwale przezna-

czeniu oraz zasadach zagospodarowania.

§4. Celem regulacji zawartych w ustaleniach 

zmiany planu jest:

1) ustalenie przeznaczenia terenów, w tym dla in-

westycji celu publicznego,

2) ochrona lokalnych interesów publicznych po-

przez unormowanie i podporządkowanie dziaEaG 

inwestycyjnych wymogom zachowania Eadu prze-

strzennego oraz uksztaEtowanie prawidEowego ukEa-

du komunikacyjnego z uwzględnieniem lokalnych 

uwarunkowaG,

3) okre[lenie przeznaczenia oraz zasad zagospo-

darowania poszczególnych terenów, tak aby umor-
liwić ksztaEtowanie Eadu przestrzennego w sposób 

zapewniający ochronę [rodowiska i zdrowia ludzi 

oraz warto[ci kulturowych gminy.

§5. 1. Przedmiotem ustaleG zmiany planu są:

1) tereny zabudowy zagrodowej oznaczone sym-

bolem RM

2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

oznaczone symbolem MN;

3) tereny zabudowy usEugowej, oznaczone sym-

bolem U;

4) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolem 

US;

5) tereny obiektów produkcyjnych, skEadów i ma-

gazynów oznaczone symbolem P;

6) tereny eksploatacji powierzchniowej zEora ko-

palin oznaczone symbolem PG;

7) tereny urządzeG obsEugi produkcji w gospodar-

stwach rolnych oznaczone symbolem RU;

8) tereny zalesieG oznaczone symbolem ZL;

9) tereny urządzenia zaopatrzenia w wodę ozna-

czone symbolem W;

10) tereny dróg oznaczone symbolem KD;

11) zasady zagospodarowania terenów o których 
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mowa w pkt. 1-10;

12) zasady obsEugi komunikacyjnej;

13) zasady zaopatrzenia terenu w infrastrukturę 

techniczną
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach 

zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granice opracowania

2) linie rozgraniczające tereny o rórnym przezna-

czeniu i sposobie urytkowania,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy,

4) symbole literowe oraz numery terenów wyzna-

czonych liniami rozgraniczającymi.

3. Oznaczenia graficzne na rysunkach zmiany pla-

nu nie wymienione w ust. 2 mają charakter postulo-

wany lub informacyjny.

§6. 1. Ilekroć w przepisach niniejszej uchwaEy jest 

mowa o:

1) rysunku zmiany planu – nalery przez to rozu-

mieć graficzny zapis zmiany planu, przedstawiony 

na mapach zasadniczych w skali 1:1000, 1:2000 

i 1:5000, stanowiących zaEączniki do niniejszej 

uchwaEy;

2) terenie – nalery przez to rozumieć obszar o 

okre[lonym w niniejszej uchwale przeznaczeniu 

podstawowym, ograniczony liniami rozgraniczają-

cymi oraz oznaczony symbolem;

3) przeznaczeniu podstawowym – nalery przez 

to rozumieć takie przeznaczenie, które przewara na 

danym terenie;

4) przeznaczeniu dopuszczalnym i przeznaczeniu 

uzupeEniającym– nalery przez to rozumieć rodzaje 

przeznaczenia inne nir podstawowe, które zajmują 

nie więcej nir 30 % powierzchni dziaEki w granicach 

wyznaczonego terenu;

5) przeznaczeniu wielofunkcyjnym – nalery przez 

to rozumieć równowarno[ć okre[lonych rodzajów 

przeznaczenia, oznaczonym jako kilka symboli lite-

rowych przedzielonych przecinkami, które mogą ist-

nieć Eącznie lub samodzielnie,

6) nieprzekraczalnej linii zabudowy – nalery przez 

to rozumieć wyznaczoną dla danego terenu linię, 

której nie more przekroczyć projektowana zabudo-

wa;

7) powierzchni biologicznie czynnej – nalery przez 

to rozumieć powierzchnię nieutwardzoną, pokrytą 

ro[linno[cią;

8) adaptacji – nalery przez to rozumieć przysto-

sowanie, dostosowanie, dopasowanie, istniejącego 

zagospodarowania do funkcji z zakresu podstawo-

wego lub dopuszczalnego;

9) modernizacji – nalery przez to rozumieć uno-

wocze[nienie i poprawę stanu technicznego obiek-

tów budowlanych;

10) rozbudowie – nalery przez to rozumieć roboty 

budowlane prowadzące do powiększenia kubatury 

istniejących obiektów;

11) zabudowie usEugowej - nalery przez to rozu-

mieć zabudowę na potrzeby usEug komercyjnych, 

handlu, publicznych, administracji lub rzemiosEa, 

związanych z obsEugą zespoEu zabudowy oraz usEug 

uzupeEniających inne funkcje, pod warunkiem nie 

powodowania negatywnego oddziaEywania – za-

kEóceG [rodowiska, uciąrliwo[ci oraz konfliktów są-

siedztwa;

12) usEugach komercyjnych - nalery przez to ro-

zumieć tereny wyznaczone na usEugi handlu, ga-

stronomii, turystyki, rórne profile usEug bytowych 

i rzemiosEa nieuciąrliwego, usEugi finansowe, usEugi 

projektowe, geodezyjne, doradczej inne formy dzia-

Ealno[ci gospodarczej, z wyEączeniem dziaEalno[ci 

produkcyjnej i związanej z eksploatacją surowców 

mineralnych,

13) usEugach publicznych - nalery przez to ro-

zumieć obiekty o funkcji usEugowej realizowane z 

przewagą funduszy publicznych we wszystkich 

dziedzinach o charakterze ogólnodostępnym, reali-

zowanych w ramach dziaEaG wEasnych przez samo-

rząd lokalny;

14) obiektach produkcyjnych – nalery przez to 

rozumieć zakEady przemysEowe, rzemiosEo produk-

cyjne, które mogą znacząco oddziaEywać na [rodo-

wisko i wymagają lub mogą wymagać sporządze-

nia raportu oddziaEywania na [rodowisko, a takre 

obiekty towarzyszące prowadzonej dziaEalno[ci;

15) uciąrliwo[ci - nalery przez to rozumieć zjawi-

ska fizyczne lub stany utrudniające rycie ludzi albo 

dokuczliwe dla otaczającego [rodowiska, a zwEasz-

cza: haEas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza i 

zanieczyszczenie powierzchni ziemi oraz wód;

16) zieleni izolacyjnej – nalery przez to rozumieć 

ro[linno[ć uksztaEtowaną w sposób umorliwiający 

ograniczenie rozprzestrzeniania się haEasu i zanie-

czyszczeG.

2. Nie zdefiniowane pojęcia nalery rozumieć zgod-

nie z przepisami szczególnymi.

RozdziaE II 
USTALENIA OGÓLNE 

§7. 1. Ustalenia ogólne, okre[lające sposób za-

gospodarowania oraz ksztaEtowania zabudowy obo-

wiązują dla caEego obszaru objętego zmianą planu.

2. Dopuszcza się inwestowanie jedynie zgodne 

z ustalonym w niniejszej uchwale przeznaczeniem 

oraz zasadami zabudowy i zagospodarowania po-

szczególnych terenów, oznaczonych na rysunkach 

zmiany planu odrębnymi symbolami i ograniczonych 

za pomocą linii rozgraniczających.

3. W poszczególnych terenach morliwa jest loka-

lizacja obiektów z zakresu przeznaczenia dopusz-

czalnego, w sposób nie kolidujący z podstawowym 

przeznaczeniem tych terenów, na zasadach okre[lo-

nych w Rozdziale II – Ustalenia ogólne.

4. Tereny, dla których plan miejscowy przewidu-

je przeznaczenie inne od dotychczasowego, mogą 

być do czasu zagospodarowania zgodnie z planem 

urytkowane w sposób dotychczasowy. Na terenach 

tych zakazuje się rozbudowy istniejących obiektów 

o funkcjach sprzecznych z przeznaczeniem terenu 
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przewidzianym w planie.

5. Wszelkie zakaz i ograniczenia wynikające z za-

gospodarowania terenu nie dotyczą inwestycji celu 

publicznego z zakresu Eączno[ci publicznej zgodnie 

z przepisami odrębnymi.

6. W przypadku rozbierno[ci ustaleG ogólnych 

z ustaleniami szczegóEowymi odnoszącymi się do 

tego samego terenu, warunki zagospodarowania 

zawarte w ustaleniach szczegóEowych mają pierw-

szeGstwo przed warunkami zawartymi w ustale-

niach ogólnych.

§8. Zasady realizacji planu

1. Realizacja ustaleG niniejszego planu winna od-

bywać się zgodnie z aktualnie obowiązującymi prze-

pisami oraz innymi aktami prawnymi związanymi z 

procesami inwestycyjnymi przy peEnej ochronie [ro-

dowiska naturalnego i kulturowego.

2. Realizacja planu winna respektować prawo wEa-

sno[ci oraz prawo wEadania terenami, w stosunku 

do których plan wprowadza zmiany urytkowania.

3. Realizacja inwestycji winna odbywać się w 

granicach terenów wyznaczonych w uchwale pod 

okre[lony rodzaj urytkowania oraz wedEug przepro-

wadzonego formalnie procesu przekwalifikowania 

sposobu urytkowania terenów.

4. Ewentualne kolizje z urządzeniami i sieciami 

infrastruktury technicznej przy realizacji zamierzo-

nej inwestycji nalery rozwiązywać w uzgodnieniu z 

dysponentami poszczególnych sieci.

5. Dopuszcza się adaptację budynków poEoronych 

pomiędzy nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, a 

liniami rozgraniczającymi dróg z morliwo[cią ich 

remontów i modernizacji, a takre rozbudowy pod 

warunkiem nie zmniejszania odlegEo[ci budynku od 

krawędzi jezdni dróg.

6. Konieczno[ci zmiany planu nie powodują:

1) lokalne zmiany przebiegu istniejących urządzeG 

liniowych infrastruktury technicznej, wynikające z 

uzasadnionych rozwiązaG projektowych oraz rozbu-

dowa lokalnych systemów rozdzielczych uzbrojenia 

terenów – sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ga-

zowej, telekomunikacyjnej oraz elektroenergetycz-

nej, Eącznie ze stacjami transformatorowymi,

2) ustanowienie stref uciąrliwo[ci, ochronnych 

oraz innych nir okre[lone planem oraz wprowadze-

nie nowych form ochrony krajobrazu naturalnego i 

kulturowego,

3) zmiana funkcji budynku mieszkalnego lub go-

spodarczego w zagrodzie rolniczej na cele agrotu-

rystyczne,

4) wyznaczanie i urządzanie dróg wewnętrznych 

i dojazdowych do terenów przeznaczonych do zain-

westowania oraz do terenów rolnych i le[nych.

§9. Zasady scalania i podziaEu nieruchomo[ci

1. Dogęszczenie istniejących dziaEek budowlanych 

lub zespoEów osadniczych more odbywać się po in-

dywidualnym rozpoznaniu morliwo[ci inwestycyj-

nych w trybie aktualnie obowiązujących ustaw.

2. PodziaEu nieruchomo[ci morna dokonać, jereli 

jest on zgodny z ustaleniami niniejszego planu oraz 

przepisami szczególnymi.

3. Dopuszcza się podziaE na nowe dziaEki budow-

lane o powierzchni nie mniejszej nir:
1) 2000m2 i szeroko[ci frontu dziaEki nie mniejszej 

nir 25 m dla terenów zabudowy zagrodowej,

2) 1000 m2 i szeroko[ci frontu dziaEki nie mniej-

szej nir 18 m dla terenów zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej.

4. Wydzielenie dziaEek o mniejszej powierzchni lub 

szeroko[ci frontu nir w wynikające z ustaleG ust. 3 

dopuszczalne jest w przypadku przeznaczenia pod 

lokalizację urządzeG infrastruktury technicznej lub w 

celu poprawy warunków zagospodarowania sąsied-

niej nieruchomo[ci.

5. PodziaE nieruchomo[ci nie jest dopuszczony, je-

reli projektowane do wydzielenia dziaEki gruntu nie 

mają dostępu do drogi publicznej (za dostęp do dro-

gi publicznej uwara się równier drogi wewnętrzne 

wraz z ustanowieniem na tej drodze odpowiednich 

sEurebno[ci dla wydzielonych dziaEek gruntu albo 

ustanowienia dla tych dziaEek innych sEurebno[ci 

drogowych).

§10. Zasady i formy ochrony

1. W zakresie ochrony [rodowiska:

1) zakazuje się lokalizowania przedsięwzięć mo-

gących znacząco oddziaEywać na [rodowisko z za-

strzereniem ustaleG szczegóEowych, za wyjątkiem 

lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu 

Eączno[ci publicznej,

2) zakazuje się lokalizowania obiektów o uciąrli-
wo[ci wykraczającej poza granice wEadania terenem 

przez inwestora, za wyjątkiem lokalizowania inwe-

stycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci publicz-

nej,

3) wprowadza się nakaz zachowania istniejącej 

warto[ciowej zieleni, dopuszcza się wycinkę drzew 

wyEącznie w przypadkach szczególnych, związa-

nych z pielęgnacją drzewostanu, w innych wypad-

kach nakazuje się odtworzenie zniszczonego drze-

wostanu,

4) dla poszczególnych terenów obowiązuje zago-

spodarowanie w sposób nie powodujący przekro-

czeG norm haEasu w terenach sąsiednich, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami,

5) istniejące i projektowane zagospodarowanie te-

renu nie more powodować przekroczeG standardów 

jako[ci powietrza.

2. W zakresie ochrony [rodowiska:

1) W odniesieniu do projektowanego Adamow-

skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu do czasu 

jego ustanowienia ustala się następujące zakazy:

a) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco od-

dziaEywać na [rodowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 papdziernika 2008 r. o udostępnia-

niu informacji o [rodowisku i jego ochronie, udziale 

spoEeczeGstwa w ochronie [rodowiska oraz o oce-

nach oddziaEywania na [rodowisko (Dz. U. Nr 199, 
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poz. 1227 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 

42, poz. 340 i Nr 84, poz. 700);

b) umy[lnego zabijania dziko występujących zwie-

rząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronieG 

i miejsc rozrodu oraz tarlisk i zEoronej ikry, z wyjąt-

kiem amatorskiego poEowu ryb oraz wykonywania 

czynno[ci w ramach racjonalnej gospodarki rolnej, 

le[nej, rybackiej i Eowieckiej;

c) likwidowania i niszczenia zadrzewieG [ródpol-

nych, przydrornych i nadwodnych, jereli nie wyni-

kają z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 

zapewnienia bezpieczeGstwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, re-

montów lub naprawy urządzeG wodnych;

d) wykonywania prac ziemnych trwale znieksztaE-
cających rzepbę terenu, z wyjątkiem prac związa-

nych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub 

przeciwosuwiskowym lub budową, odbudową, 

utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeG 

wodnych;

e) dokonywania zmian stosunków wodnych, jereli 

zmiany te nie sEurą ochronie przyrody lub racjonal-

nej gospodarce rolnej, le[nej, wodnej lub rybackiej;

f) budowania nowych obiektów budowlanych w 

pasie szeroko[ci 100 m od linii brzegów rzek, jezior i 

innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem obiektów 

sEurących turystyce wodnej, gospodarce wodnej 

lub rybackiej;

g) likwidowania, zasypywania i przeksztaEcania 

zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów 

wodno-bEotnych;

h) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem naworenia 

wEasnych gruntów rolnych;

i) prowadzenia chowu i hodowli zwierząt metodą 

bez[cióEkową;

j) utrzymywania otwartych rowów [ciekowych i 

zbiorników [ciekowych;

k) organizowania rajdów motorowych i samocho-

dowych;

2) Zakazy o których mowa w ust. 1 nie dotyczą:

a) wykonywania zadaG wynikających z planu 

ochrony;

b) wykonywania zadaG na rzecz obronno[ci kraju 

i bezpieczeGstwa paGstwa;

c) prowadzenia akcji ratowniczej oraz dziaEaG 

związanych z bezpieczeGstwem powszechnym;

d) realizacji inwestycji celu publicznego w rozu-

mieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 

r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. Nr 80, poz. 717, z pópn. zm.), zwanej dalej 

„inwestycją celu publicznego”.

3) Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie do-

tyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaEywać na [rodowisko, dla których sporządze-

nie raportu o oddziaEywaniu na [rodowisko nie jest 

obowiązkowe i przeprowadzona procedura oceny 

oddziaEywania na [rodowisko wykazaEa brak nieko-

rzystnego wpEywu na przyrodę parku krajobrazowe-

go.

4) Po ustanowieniu Adamowskiego Obszaru Chro-

nionego Krajobrazu obowiązują zasady wynikające z 

aktu prawnego ustanawiającego tę formę ochrony 

przyrody.

5) Zakazy wymienione w pkt. 1 dotyczą wszyst-

kich terenów objętych zmianą planu miejscowego, 

za wyjątkiem terenów 1 U, 47 RM, 48 MN, 49 MN, 

50 U, 51 RM, 52 U, 53 U poEoronych w miejscowo-

[ciach Borucicha oraz Wola Zadybska.

§11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i 

zabytków oraz dóbr kultury wspóEczesnej

1. Wszelkie prace prowadzone w obrębie zabyt-

kowego zespoEu dworsko-parkowego w Zadybiu 

Starym wymagają konieczno[ci uzgodnienia robót 

budowlanych i zmian w sposobie zagospodarowa-

nia terenu prowadzonych na przedmiotowych ob-

szarach z Lubelskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Zabytków.

2. Wszelkie prace prowadzone w strefie ochrony 

konserwatorskiej zabytków archeologicznych wy-

magają uzgodnienia wszelkich zamierzeG inwesty-

cyjnych dotyczących realizacji inwestycji linowych, 

prac ziemnych fundamentowych oraz związanych 

ze zmianą uksztaEtowania powierzchni terenu z Lu-

belskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w 

Lublinie.

3. Jereli zostanie znaleziony przedmiot na tere-

nach objętych niniejsza uchwaEą, co do którego ist-

nieje przypuszczenie, ir jest ona zabytkiem arche-

ologicznym, obowiązuje:

1) wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić 

lub zniszczyć odkryty przedmiot,

2) zabezpieczyć przy uryciu dostępnych [rodków, 

ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

3) niezwEocznie zawiadomić o tym wEa[ciwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków, a je[li to 

nie jest morliwe wEa[ciwego wójta.

§12. Infrastruktura techniczna

1. Zaopatrzenie w wodę:

1) ustala się zaopatrzenie w wodę z gminnych 

systemów wodociągowych zasilanych z ujęć wód 

podziemnych,

2) dopuszcza się wykorzystanie studni indywidu-

alnych jako pródEa poboru wody dla celów gospo-

darczych lub jako podstawowe pródEo zaopatrzenia 

w wodę dla zabudowy poEoronej poza zasięgiem ist-

niejących sieci wodociągowych,

3) urządzenia infrastruktury wodociągowej lokali-

zować w pasach drogowych,

4) kolizje planowanych inwestycji z istniejącą in-

frastrukturą wodociągową nalery usuwać w poro-

zumieniu z zarządcą sieci,

5) dla infrastruktury wodociągowej przewiduje się 

pasy techniczne o szeroko[ciach uwzględniających 

minimalne odlegEo[ci przewodów od obiektów bu-

dowlanych i zieleni wynikające z odrębnych prze-

pisów.

2. W zakresie odprowadzania i oczyszczania [cie-

ków ustala się:
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1) do czasu peEnej realizacji systemów sieci kana-

lizacyjnej dopuszcza się na terenach zabudowy sto-

sowanie szczelnych zbiorników i wywóz [cieków w 

sposób zorganizowany do oczyszczalni,

2) obowiązek podEączenia do sieci kanalizacji sa-

nitarnej, po jej realizacji, dotyczy istniejących nie-

ruchomo[ci poEoronych w zasięgu sieci i będzie się 

odbywać na warunkach okre[lonych przez admini-

stratora sieci,

3) wymóg podczyszczania [cieków przemysEo-

wych przed ich odprowadzeniem do kanalizacji, 

zgodnie z warunkami okre[lonymi przez administra-

tora sieci na podstawie przepisów szczególnych,

4) zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych [cie-

ków do gruntu, cieków powierzchniowych oraz 

wód podziemnych; wody opadowe i roztopowe po-

chodzące z powierzchni silnie zanieczyszczonych: 

terenów przemysEowych i skEadowych, baz trans-

portowych, parkingów o powierzchni powyrej 0,1 

ha oraz obiektów magazynowania i dystrybucji pa-

liw powinny być oczyszczone zgodnie z odrębnymi 

przepisami,

5) dopuszcza się powierzchniowe odprowadzenie 

wód opadowych do gruntu.

3. Zaopatrzenie w ciepEo:

1) ustala się zaopatrzenie w ciepEo z lokalnych 

kotEowni lub indywidualnych urządzeG grzewczych, 

których oddziaEywanie speEniać będzie wymagania 

obowiązujących przepisów szczególnych;

2) ustala się, re pródEem zaopatrzenia w ciepEo 

będą paliwa niskoemisyjne; niezbędna jest przy tym 

racjonalizacja systemów grzewczych w obiektach 

istniejących i nowo budowanych.

4. Zaopatrzenie w gaz:

1) ustala się zaopatrzenie w gaz z systemu ga-

zowniczego, przy zaEoreniu adaptacji, modernizacji i 

wymaganej rozbudowy ukEadu przesyEowego;

2) strefy bezpieczeGstwa oraz kontrolowane od 

sieci gazowych przyjmuje się zgodnie z wymagania-

mi obowiązujących przepisów szczególnych;

3) warunki techniczne jakim powinny odpowiadać 

sieci gazowe okre[lają odrębne przepisy.

4) podEączenie nowych odbiorców gazu do sieci 

[redniopręrnej odbywać się będzie zgodnie z warun-

kami okre[lonymi przez administratora sieci;

5) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i 

zagrodowej szafki gazowe (otwierane na zewnątrz 

od strony ulicy) winny być lokalizowane w linii ogro-

dzeG, w pozostaEych przypadkach w miejscu uzgod-

nionym z zarządzającym siecią gazową i zarządcą 

drogi.

5. Gospodarka odpadami:

1) usuwanie odpadów odbywać się będzie zgod-

nie z „Regulaminem utrzymania czysto[ci i porządku 

gminy KEoczew”.

6. Elektroenergetyka:

1) zaopatrzenie w energię elektryczną ustala się 

poprzez system sieci [redniego napięcia 15 kV w 

wykonaniu napowietrznym i kablowym;

2) zasilanie zabudowy odbywać się będzie ze sEu-

powych stacji transformatorowych 15/04 kV z mor-
liwo[cią zastosowania równier stacji wnętrzowych;

3) lokalizacja zabudowy w odlegEo[ciach mniej-

szych nir 7,5 metra od linii elektroenergetycznych 

[redniego napięcia wymaga uzyskania zgody za-

rządcy sieci; minimalne odlegEo[ci obiektów budow-

lanych od linii niskiego napięcia przyjąć zgodnie z 

przepisami odrębnymi i polskimi normami;

4) dopuszcza się modernizację i przebudowę ist-

niejących sieci i urządzeG elektroenergetycznych, 

w tym przebudowę linii napowietrznych na kablo-

we oraz instalowanie transformatorów o większej 

mocy;

5) w przypadku pojawienia się nowych odbiorców 

energii elektrycznej dopuszcza się lokalizację dodat-

kowych stacji transformatorowych oraz linii elektro-

energetycznych [redniego i niskiego napięcia poza 

miejscami wyznaczonymi na rysunkach planu;

6) dla linii kablowych przewiduje się pasy tech-

niczne o szeroko[ci 1 m;

7) linie elektroenergetyczne nalery projektować 

i wykonywać w sposób zapewniający zachowanie 

walorów krajobrazowych [rodowiska oraz ochronę 

[rodowiska przed szkodliwym oddziaEywaniem;

8) nowe linie elektroenergetyczne niskiego napię-

cia realizować w wykonaniu kablowym, jedynie w 

uzasadnionych przypadkach dopuszcza się linie na-

powietrzne;

9) kolizje planowanych inwestycji z istniejącą in-

frastrukturą elektroenergetyczną nalery usuwać w 

porozumieniu z zarządcą sieci.

7. Telekomunikacja:

1) obsEuga terenu w zakresie telekomunikacji - z 

istniejącej centrali telefonicznej oraz projektowa-

nych urządzeG i sieci telekomunikacyjnych w ukEa-

dzie przewodowym i bezprzewodowym;

2) przyEącza staEe do poszczególnych obiektów 

nalery wykonać jako kablowe w kanalizacji lub do-

ziemne

3) dopuszcza się budowę i rozbudowę sieci i urzą-

dzeG telekomunikacyjnych przy zachowaniu warun-

ków zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym lokali-

zację inwestycji celu publicznego z zakresu Eączno[ci 

publicznej w rozumieniu przepisów odrębnych;

4) rozbudowa sieci powinna następować na zasa-

dach uzgodnionych z zarządcą sieci.

§13. W ustaleniach miejscowego planu zagospo-

darowania przestrzennego gminy KEoczew, zatwier-

dzonego uchwaEą XXVIII/160/2005 Rady Gminy w 

KEoczewie z dnia 28 stycznia 2005 r., z pópG. zm. 

wprowadza się następujące korekty:

1. §5 ust. 1 pkt 1.12. otrzymuje brzmienie: „1.12. 

ustala się minimalną odlegEo[ć zabudowy od [ciany 

lasu (istniejącego lub przewidzianego w planie miej-

scowym) na 12 metrów, o ile przepisy odrębne nie 

stanowią inaczej”.

2. §5 ust. 3 pkt 3.12. otrzymuje brzmienie: „3.12. 

wyklucza się realizację budynków w odlegEo[ci 

mniejszej nir 12 metrów od [ciany lasu (istniejącego 
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lub przewidzianego w planie miejscowym)”.

3. §5 ust. 4 pkt 4.10. otrzymuje brzmienie: „4.10. 

wyklucza się realizację budynków w odlegEo[ci 

mniejszej nir 12 metrów od [ciany lasu (istniejącego 

lub przewidzianego w planie miejscowym)”.

4. §5 ust. 22 pkt 22.2. otrzymuje brzmienie: 

„22.2. zakazuje się lokalizacji wszelkich budynków, 

z wyjątkiem bezpo[rednio związanych z gospodarka 

le[ną, w lasach i w odlegEo[ci mniejszej nir 12 me-

trów od [ciany lasu (istniejącego lub przewidziane-

go do zalesienia w planie miejscowym)”;

5. w §5 ust. 11 wprowadza się pkt 11.5. w 

brzmieniu: „11.5.dopuszcza się równier w grani-

cach istniejącego siedliska realizację drugiego domu 

mieszkalnego dla czEonków rodziny w celu polep-

szenia warunków mieszkaniowych, jednak bez wy-

dzielenia dziaEki;”

RozdziaE III 
USTALENIA SZCZEGÓDOWE 

§14. Dla terenu oznaczonego symbolem 1 U, wy-

dzielonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 135 

w miejscowo[ci Borucicha, przedstawionego na za-

Eączniku graficznym nr 1, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 20 % powierzchni terenu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§15. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 2 U, 

wydzielonego na dziaEkach o numerach ewidencyj-

nych 412 i 413/2 w miejscowo[ci Bramka, przed-

stawionego na zaEączniku graficznym nr 2, ustala 

się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne i komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 10,0 

m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 20 % powierzchni terenu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§16. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 3 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

1359 w miejscowo[ci Gęsia Wólka, przedstawione-

go na zaEączniku graficznym nr 3, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy w ra-

mach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni dróg: powiatowej i gminnej – 
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bez zmian jak w stanie istniejącym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) w przypadku rozbudowy i przebudowy budyn-

ku usEugowego, wysoko[ć do 9,5 m od poziomu 

terenu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 15 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej i z drogi gminnej,

13) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§17. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 4 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

1385 w miejscowo[ci Gęsia Wólka, przedstawione-

go na zaEączniku graficznym nr 4, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji w ramach ustalonego przeznacze-

nia,

3) realizacja nowej zabudowy po ewentualnym 

wyburzeniu istniejącego budynku wymaga zacho-

wania nieprzekraczalnej linii zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m,

4) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

6) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 15 % powierzchni dziaEki,

10) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

11) obowiązuje zagwarantowanie miejsc parkin-

gowych w ilo[ci zaspokajającej potrzeby istniejące-

go i projektowanego zainwestowania,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 66 U, wy-

dzielonego na dziaEkach o numerach ewidencyjnych 

1392/4 i 1392/3 w miejscowo[ci Gęsia Wólka, 

przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 4, 

ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 20 % powierzchni terenu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§18. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 5 U, 

wydzielonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 
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146 w miejscowo[ci Gózd, przedstawionego na za-

Eączniku graficznym nr 5, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy i adaptacja istnieją-

cej zabudowy z morliwo[cią jej modernizacji i prze-

budowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 20 % powierzchni terenu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§19. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 6 U, 

wydzielonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

91/2 w miejscowo[ci Janopol, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 6, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy nie wyrej jednak nir do 

9,5 m od poziomu terenu do kalenicy lub górnej kra-

wędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 20 % powierzchni terenu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§20. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 7 U, 

wyznaczonego na dziaEkach o numerach ewiden-

cyjnych 498/1 i 498/2 w miejscowo[ci Kawęczyn, 

przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 7, 

ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa usEugo-

wa (usEugi publiczne i komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewnętrz-

nych krawędzi jezdni drogi powiatowej i gminnej – 

zgodnie z zaEącznikiem graficznym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 
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gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej i z drogi gminnej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§21. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 8 P,U 

wydzielonego na dziaEkach o numerach ewidencyj-

nych 37/2, 37/3, 37/4, 38/1, 38/2, 31/2, 249/1 i 

249/2 w miejscowo[ci KEoczew, przedstawionego 

na zaEączniku graficznym nr 8, ustala się:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne: tereny obiektów 

produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz tereny 

zabudowy usEugowej (usEugi komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym,

4) wysoko[ć zabudowy do 10 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub najwyrej poEoronej krawędzi 

dachu,

5) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

6) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 

dla których sporządzenie raportu oddziaEywania na 

[rodowisko w [wietle przepisów o ochronie [rodo-

wiska jest obligatoryjna;

7) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie more 

wykraczać poza granice wEadania terenem przez 

dysponenta obiektu,

8) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zacho-

waniem procedur okre[lonych w przepisach szcze-

gólnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEywania 

dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu do 

którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzymanie 

standardów jako[ci [rodowiska na granicy terenu 

wyznaczonego w planie,

9) obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowa-

niu terenu wymogów ochrony [rodowiska dotyczą-

cych ochrony wód powierzchniowych i podziem-

nych przed zanieczyszczeniem przez odpady i [cieki 

technologiczne, obowiązuje zabezpieczenie przed 

przenikaniem zanieczyszczeG do gruntu, odwodnie-

nie placu i odprowadzenie [cieków i wód skaronych 

na warunkach okre[lonych w niniejszym planie,

10) obowiązuje zorganizowany sposób odprowa-

dzenia wód opadowych z powierzchni zanieczysz-

czonych i parkingów o powierzchni powyrej 0,1 ha 

oraz ich oczyszczanie do parametrów okre[lonych 

w przepisach szczególnych,

11) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

12) nalery zagwarantować miejsca postojowe lub 

garare w ilo[ci zaspokajającej potrzeby istniejącego 

i projektowanego zagospodarowania,

13) maksymalny procent zabudowy terenu – do 

40% powierzchni,

14) obowiązuje pozostawienie nie mniej nir 20% 

powierzchni biologicznie czynnej,

15) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

16) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację 

urządzeG infrastruktury technicznej.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 9 MN wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

43/3 w miejscowo[ci KEoczew, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 8, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna,

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy,

3) dopuszcza się realizację nieuciąrliwych usEug 

w czę[ci parterowej budynku mieszkalnego lub w 

parterowym budynku wolnostojącym, jako przezna-

czenia uzupeEniające tego terenu, pod warunkiem, 

re nie spowoduje to kolizji z istniejącym i projekto-

wanym zagospodarowaniem dziaEek sąsiednich,

4) budynki mieszkalne sytuować od strony drogi,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 15,0 

m,

6) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

7) budynki mieszkalne realizować jako: parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

8) zastosowanie pEaskiego dachu w budynku 

mieszkalnym wymaga dostosowania architektury 

budynku do otaczającego krajobrazu poprzez har-

monijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastoso-

wanie odpowiednich materiaEów, kolorystyki, detali 

architektonicznych oraz kompozycji formy uwzględ-

niającej takie wymagania,

9) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od po-

ziomu terenu, budynki mogą być realizowane jako 

podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub bez 

podpiwniczenia,

10) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

11) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

12) realizacja parterowych budynków gararowych 

i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy do 6 maksy-

malna powierzchnia zabudowy do 25% powierzchni 

dziaEki;
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13) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

14) obowiązuje pozostawienie nie mniej nir 30 % 

powierzchni biologicznie czynnej,

15) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

16) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

17) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

18) w terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej architek-

tury.

§22. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 10 U, 

wyznaczonego na dziaEkach o numerach ewidencyj-

nych 19, 21 i 22/1 w miejscowo[ci KEoczew, przed-

stawionego na zaEączniku graficznym nr 9, ustala 

się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi komercyjne),

2) realizacja zabudowy wymaga zachowania nie-

przekraczalnej linii zabudowy od krawędzi jezdni 

drogi powiatowej – min.20,0 m,

3) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

4) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

5) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

6) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

7) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 20 % powierzchni terenu,

8) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie more 

wykraczać poza granice wEadania terenem przez 

dysponenta obiektu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

13) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§23. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 11 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

1243/7 w miejscowo[ci KEoczew, przedstawionego 

na zaEączniku graficznym nr 10, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji i przebudowy 

w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§24. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 12 

RM i 13 RM w miejscowo[ci KEoczew, przedstawio-

nych na zaEączniku graficznym nr 11, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja nowych obiektów mieszkalnych, go-

spodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych w 

siedliskach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony dróg,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni dróg powiatowych – min. 20,0 
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m i od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej – 

min. 15,0 m,

6) lokalizacja zabudowy w pasie technicznym na-

powietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV prze-

biegającej przez teren ozn. symbolem 12 RM morli-
wa za zgodą i na warunkach zarządcy sieci,

7) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

8) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga dosto-

sowania architektury budynku mieszkalnego do ota-

czającego krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie 

w otoczenie, np. poprzez zastosowanie odpowied-

nich materiaEów, kolorystyki, detali architektonicz-

nych oraz kompozycji formy uwzględniającej takie 

wymagania,

9) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

10) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

11) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

12) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki;

13) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

14) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

15) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

16) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania;

17) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

18) obsEuga komunikacyjna terenów z dróg po-

wiatowych i z drogi gminnej,

19) w terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

§25. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 15 U, 

wydzielonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

349 w miejscowo[ci Kokoszka, przedstawionego 

na zaEączniku graficznym nr 12, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia, 

za wyjątkiem budynku zlokalizowanego pomiędzy li-

nią rozgraniczającą drogi a nieprzekraczalną linią za-

budowy, dla którego przewiduje się adaptację, bez 

prawa rozbudowy;

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min. 15,0 m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych , budynki mogą być realizowa-

ne jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone 

lub bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 15 % powierzchni terenu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§26. 1. Dla terenów oznaczonych symbolami 16 

RM, 17 RM i 18 RM w miejscowo[ci Nowe Zadybie, 

przedstawionych na zaEączniku graficznym nr 13, 

ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa.

2) realizacja nowych obiektów mieszkalnych, go-

spodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych w 

siedliskach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony dróg,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m i od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg gminnych 

– min. 15,0 m,

6) lokalizacja zabudowy w pasie technicznym na-

powietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV w 

terenie 16RM morliwa za zgodą i na warunkach za-

rządcy sieci,
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7) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

8) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

9) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

10) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

11) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

12) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

13) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki,

14) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

15) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

16) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

17) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

18) obsEuga komunikacyjna terenów z dróg po-

wiatowych i z dróg gminnych,

19) w terenach zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 19 RM w 

miejscowo[ci Nowe Zadybie, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 13, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa.

2) realizacja nowych obiektów mieszkalnych, go-

spodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych w 

siedliskach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min.15,0 m,

6) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

7) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

10) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

11) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki,

12) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

13) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

14) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

15) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

16) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

17) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

18) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

3. Dla drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG, 

wyznaczonej w miejscowo[ci Nowe Zadybie, przed-

stawionej na zaEączniku graficznym nr 13, ustala 

się:

1) parametry techniczne:

a) droga klasy D – dojazdowa,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających – 15 m,

c) szeroko[ć jezdni – 5 m,

2) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się w pasie 

drogowym lokalizację:

a) urządzeG komunikacyjnych, a w szczególno[ci 

zatok, pasów postojowych,

b) urządzeG infrastruktury technicznej,

3) urządzenia, o których mowa w punkcie 2 mor-
na lokalizować pod warunkiem dostosowania do 

charakteru i wymagaG przeznaczenia podstawowe-
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go;

4) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeG wewnątrz 

linii rozgraniczających drogi.

§27. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 20 RM 

wydzielonego na dziaEkach o numerach ewidencyj-

nych 117, 118/1 i 120/1w miejscowo[ci Nowe Za-

dybie, przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 

14, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa.

2) realizacja nowych obiektów mieszkalnych, go-

spodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych w 

siedliskach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min. 10,0 m,

6) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

7) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25º do 45º,

10) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

11) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki;

12) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

13) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

14) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

15) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

16) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

17) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

18) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 21 U, wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

121 w miejscowo[ci Nowe Zadybie, przedstawio-

nego na zaEączniku graficznym nr 14, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min.10,0 m,

4) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

6) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych , budynki mogą być realizowa-

ne jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone 

lub bez podpiwniczenia,

9) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

10) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

11) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

14) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

15) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 22 RM 

wyznaczonego na dziaEkach o numerach ewiden-

cyjnych 259, 260, 261, 262/34, 262/35, 262/36, 

295, 296 i 297 w miejscowo[ci Nowe Zadybie, 

przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 14, 

ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,



Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego Nr 91 – 8290 – Poz. 1688 

2) realizacja nowych obiektów mieszkalnych, go-

spodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych w 

siedliskach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,

5) nieprzekraczalne linie zabudowy od zewnętrznej 

krawędzi jezdni drogi gminnej oraz od lasu – zgodnie 

z zaEącznikiem graficznym,

6) zakazuje się lokalizowania budynków w pasie 

technicznym linii elektroenergetycznej SN 15kV,

7) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

8) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

9) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

10) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25º do 45º,

11) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

12) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki,

13) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

14) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

15) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

16) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

17) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

18) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

19) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 23 U, wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

261, 262/36 i 772 w miejscowo[ci Nowe Zadybie, 

przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 14, 

ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne i komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy i adaptacja istnieją-

cej z morliwo[cią jej modernizacji i przebudowy w 

ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg gmin-

nych i lasu – zgodnie z zaEącznikiem graficznym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy usEugowej do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych, nie wyrej jednak nir do 9,5 

m od poziomu terenu do kalenicy lub górnej krawę-

dzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z dróg gmin-

nych,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

5. Dla drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG, 

wyznaczonej w miejscowo[ci Nowe Zadybie, przed-

stawionej na zaEączniku graficznym nr 14, ustala 

się:

1) parametry techniczne:

a) droga klasy D – dojazdowa,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających – 15 m,

c) szeroko[ć jezdni – 5 m,

2) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się w pasie 

drogowym lokalizację:

a) urządzeG komunikacyjnych, a w szczególno[ci 

zatok, pasów postojowych,

b) urządzeG infrastruktury technicznej,

3) urządzenia, o których mowa w punkcie 2 mor-
na lokalizować pod warunkiem dostosowania do 

charakteru i wymagaG przeznaczenia podstawowe-

go;

4) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeG wewnątrz 
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linii rozgraniczających drogi.

§28. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 24 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

225 w miejscowo[ci Padarz, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 15, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 12,0,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§29. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 25 

U,RU wyznaczonego na dziaEkach o numerach ewi-

dencyjnych 98/1, 98/2, 99/1 i 99/2 w miejscowo-

[ci Przykwa, przedstawionego na zaEączniku gra-

ficznym nr 16, ustala się:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne – zabudowa 

usEugowa (usEugi publiczne i usEugi komercyjne) i te-

reny urządzeG obsEugi produkcji w gospodarstwach 

rolnych,

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min. 15,0 m, a 

od linii rozgraniczającej drogi wewnętrznej – min. 

6,0 m,

4) lokalizacja zabudowy w pasie technicznym na-

powietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV mor-
liwa za zgodą i na warunkach zarządcy sieci,

5) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

6) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 

dla których sporządzenie raportu oddziaEywania na 

[rodowisko w [wietle przepisów o ochronie [rodo-

wiska jest obligatoryjna;

7) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zacho-

waniem procedur okre[lonych w przepisach szcze-

gólnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEywania 

dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu do 

którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzymanie 

standardów jako[ci [rodowiska na granicy terenu 

wyznaczonego w planie,

8) wysoko[ć zabudowy usEugowej do dwóch kon-

dygnacji nadziemnych, nie wyrej jednak nir do 9,5 

m od poziomu terenu do kalenicy lub górnej krawę-

dzi dachu,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

10) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

11) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

12) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

13) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

14) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

15) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej bezpo[rednio lub za po[rednictwem drogi we-

wnętrznej,

17) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 26 U, wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

107 w miejscowo[ci Przykwa, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 16, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne i komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-



Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego Nr 91 – 8292 – Poz. 1688 

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi we-

wnętrznej – min. 6,0 m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ci projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gminnej 

drogą wewnętrzną ozn. symbolem KDw,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

3. Dla drogi wewnętrznej oznaczonej symbo-

lem KDw, wyznaczonej w miejscowo[ci Przykwa, 

przedstawionej na zaEączniku graficznym nr 16, 

ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających – 6 m,

2) dopuszcza się w obrębie drogi lokalizację urzą-

dzeG infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeG wewnątrz 

linii rozgraniczających drogi.

§30. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 28 

RM wyznaczonego na dziaEkach o numerach ewi-

dencyjnych 340/2 i 341 w miejscowo[ci Przykwa, 

przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 17, 

ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa.

2) realizacja nowych obiektów mieszkalnych, go-

spodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych w 

siedliskach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min. 15,0 m,

6) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

7) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

10) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

11) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni terenu,

12) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

13) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni terenu,

14) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

15) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania;

16) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

17) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

18) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

§31. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 29 

MN,U wyznaczonego na dziaEce o numerze ewiden-

cyjnym 248/1 w miejscowo[ci Przykwa, przedsta-

wionego na zaEączniku graficznym nr 18, ustala się:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne: zabudowa 

mieszkaniowa jednorodzinna i zabudowa usEugowa 

(usEugi komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m,
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4) budynki realizować jako: parterowe, parterowe 

z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w uzasadnio-

nych przypadkach do dwóch kondygnacji z dachem 

pEaskim,

5) zastosowanie pEaskiego dachu w budynku 

mieszkalnym wymaga dostosowania architektury 

budynku do otaczającego krajobrazu poprzez har-

monijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastoso-

wanie odpowiednich materiaEów, kolorystyki, detali 

architektonicznych oraz kompozycji formy uwzględ-

niającej takie wymagania,

6) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od po-

ziomu terenu, budynki mogą być realizowane jako 

podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub bez 

podpiwniczenia,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

8) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, 

od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEoro-

nej krawędzi dachu,

9) realizacja parterowych budynków gararowych 

i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy do 6 metrów 

i dachach o spadkach gEównych poEaci dachowych i 

kącie nachylenia do 45º,

10) dopuszcza się zabudowę do 40% powierzchni 

dziaEki;

11) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 

nir 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

12) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

13) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów usEugo-

wych nie more wykraczać poza granice wEadania 

terenem przez dysponenta obiektu,

14) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsię-

wzięcia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowi-

sko,

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

17) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 30 W wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

248/2 w miejscowo[ci Przykwa, przedstawionego 

na zaEączniku graficznym nr 18, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny infrastruk-

tury technicznej – urządzenia zaopatrzenia w wodę 

(ujęcie wody),

2) w obrębie terenu znajduje się strefa ochrony 

bezpo[redniej ujęcia wody,

3) dopuszcza się wyEącznie lokalizację budynków i 

urządzeG sEurących ujmowaniu i uzdatnianiu wody,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m,

5) zakazuje się jakiejkolwiek dziaEalno[ci nie zwią-

zanej z eksploatacją ujęcia,

6) wody opadowe z terenu odprowadzić w taki 

sposób, aby nie mogEy przedostać się do urządzeG 

sEurących do poboru wody,

7) zagospodarowanie terenu zielenią,

8) [cieki z urządzeG sanitarnych przeznaczonych 

do urytku osób zatrudnionych przy urządzeniach 

sEurących do poboru wody nalery szczelnie odpro-

wadzić poza granice strefy ochronnej,

9) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej.

§32. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 31 P 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

134/1 w miejscowo[ci Rybaki, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 19, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – tereny obiektów 

produkcyjnych, skEadów i magazynów,

2) przeznaczenie dopuszczalne – zabudowa usEu-

gowa funkcje administracyjne, socjalno-sanitarne 

towarzyszące funkcji podstawowej, zaplecze infra-

struktury technicznej,

3) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 

dla których sporządzenie raportu oddziaEywania na 

[rodowisko w [wietle przepisów o ochronie [rodo-

wiska jest obligatoryjna;

4) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie more 

wykraczać poza granice wEadania terenem przez 

dysponenta obiektu,

5) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zacho-

waniem procedur okre[lonych w przepisach szcze-

gólnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEywania 

dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu do 

którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzymanie 

standardów jako[ci [rodowiska na granicy terenu 

wyznaczonego w planie,

6) obowiązuje uwzględnienie w zagospodarowa-

niu terenu wymogów ochrony [rodowiska dotyczą-

cych ochrony wód powierzchniowych i podziem-

nych przed zanieczyszczeniem przez odpady i [cieki 

technologiczne, obowiązuje zabezpieczenie przed 

przenikaniem zanieczyszczeG do gruntu, odwodnie-

nie placu i odprowadzenie [cieków i wód skaronych 

na warunkach okre[lonych w niniejszym planie,

7) wyklucza się realizacje obiektów budowlanych 

oraz robót, które mogEyby spowodować zanieczysz-

czenie wody lub gruntu,

8) obowiązuje zorganizowany sposób odprowa-

dzenia wód opadowych z powierzchni zanieczysz-

czonych i parkingów o powierzchni powyrej 0,1 ha 

oraz ich oczyszczanie do parametrów okre[lonych 

w przepisach szczególnych,

9) nieprzekraczalna linii zabudowy od granicy 

dziaEki z drogą wewnętrzną oznaczoną nr ew. 147 

– min. 15,0 m,

10) wysoko[ć budynków do 10,0 m od poziomu 

terenu do kalenicy lub najwyrej poEoronej krawędzi 

dachu,

11) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,
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12) nalery zagwarantować miejsca postojowe lub 

garare w ilo[ci zaspokajającej potrzeby istniejącego 

i projektowanego zagospodarowania,

13) maksymalny procent zabudowy terenu – do 

40% powierzchni,

14) obowiązuje pozostawienie nie mniej nir 20% 

terenu powierzchni biologicznie czynnej,

15) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gminnej 

drogą wewnętrzną stanowiącą dziaEkę o numerze 

ewidencyjnym 147,

16) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację 

urządzeG infrastruktury technicznej.

§33. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 32 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

207/1 w miejscowo[ci Sosnówka, przedstawione-

go na zaEączniku graficznym nr 20, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – zgodnie z za-

Eącznikiem graficznym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów usEugo-

wych nie more wykraczać poza granice wEadania 

terenem przez dysponenta obiektu,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§34. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 33 RM 

w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na zaEączni-

ku graficznym nr 21, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja nowych obiektów mieszkalnych, go-

spodarczych, inwentarskich i budowli rolniczych w 

siedliskach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony dróg,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m i od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej 

– min. 15,0 m,

6) lokalizacja zabudowy w pasie technicznym na-

powietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV mor-
liwa za zgodą i na warunkach zarządcy sieci,

7) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

8) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

9) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

10) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

11) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

12) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki,

13) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

14) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

15) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

16) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

17) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

18) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej i gminnej,

19) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-
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kalizację obiektów maEej architektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 34 PG w 

miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na zaEączniku 

graficznym nr 21, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny eksploata-

cji powierzchniowej zEora kopalin – kopalnia piachu,

2) obowiązuje uzyskanie koncesji na wydobycie 

po uprzednim wykonaniu i zatwierdzeniu dokumen-

tacji geologicznej zEora,

3) przed rozpoczęciem wydobycia nalery usunąć 

warstwę gleby, którą nalery haEdować na skEado-

wiskach poza zEorem, z przeznaczeniem do sukce-

sywnej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego,

4) w terenie dopuszcza się przebudowę kolidują-

cych urządzeG linii elektroenergetycznej SN 15 kV 

przed rozpoczęciem eksploatacji, zgodnie z zasada-

mi zawartymi w §11, ust. 6; w przypadku likwida-

cji linii, m.in. przebudowy na kablową - teren poza 

granicą eksploatacji more zostać zagospodarowany 

zgodnie z funkcja terenu, z zachowaniem 10,0 m 

pasa ochronnego od granicy z dziaEką sąsiednią;

5) zabrania się wydobycia surowca poza granicą 

eksploatacji zEora,

6) obsEuga komunikacyjna terenu drogą stanowią-

ca dziaEkę ozn. Nr ew. 89,

7) w obrębie terenu nalery zagwarantować co naj-

mniej dwa miejsca parkingowe,

8) nalery zabezpieczyć pracujący na zEoru sprzęt 

w taki sposób, aby nie dopu[cić do skarenia gruntu 

substancjami ropopochodnymi,

9) zabrania się skEadowania w wyrobisku jakich-

kolwiek odpadów komunalnych lub przemysEowych,

10) eksploatację nalery prowadzić w sposób nie 

powodujący morliwo[ci powstawania nawisów i 

obrywów skarp, wskazane ksztaEtowanie skarp w 

ramach rekultywacji pod kątem 18º umorliwiającym 

mechaniczną uprawę gruntów,

11) wyrobisko eksploatacyjne winno być zabez-

pieczone i oznakowane tablicami informacyjno – 

ostrzegawczymi,

12) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych jed-

nokondygnacyjnych budynków pomocniczych na 

czas prowadzenia eksploatacji zEora,

13) nalery pozostawić pasy ochronne zgodnie z 

normą PN-G-02100:1996 “Górnictwo odkrywko-

we. Szeroko[ć pasów ochronnych wyrobisk od-

krywkowych”,

14) dopuszcza się zmianę uksztaEtowania po-

wierzchni ziemi w granicach terenu,

15) po zakoGczeniu eksploatacji zEora nalery wy-

konać rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego 

poprzez wyprofilowanie jego skarp i roz[cielenie 

warstwy gleby na jego spągu i skarpach, nalery 

przyjąć le[ny, wodny lub rolny kierunek rekultywa-

cji,

16) eksploatację nalery prowadzić z zachowaniem 

zasad techniki górniczej, w sposób zapobiegający 

obnireniu poziomu wód gruntowych oraz degradacji 

[rodowiska.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 35 RM wy-

znaczonego na dziaEkach o numerach ewidencyj-

nych 109 i 110 w miejscowo[ci Stryj, przedstawio-

nego na zaEączniku graficznym nr 21, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony dróg,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m i od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej 

– min. 15,0 m,

5) budynki mieszkalne realizowane jako partero-

we, parterowe z urytkowym poddaszemi wyjątko-

wo w uzasadnionych przypadkach do dwóch kon-

dygnacji z dachem pEaskim,

6) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

9) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, 

od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEoro-

nej krawędzi dachu,

10) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki,

11) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

12) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

13) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

14) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania;

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej i gminnej,

17) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

4. Dla terenu oznaczonego symbolem 36 RM wy-
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dzielonego na dziaEkach o nr ew. 125, 126 i 127 w 

miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na zaEączniku 

graficznym nr 21, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min. 15,0 m,

5) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

6) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

9) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, 

od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEoro-

nej krawędzi dachu,

10) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni terenu,

11) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

12) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni terenu,

13) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

14) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

17) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

5. Dla drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG, 

wyznaczonej w miejscowo[ci Stryj, przedstawionej 

na zaEączniku graficznym nr 21, ustala się:

1) parametry techniczne:

a) droga klasy D – dojazdowa,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających – 15,0 

m,

c) szeroko[ć jezdni – 5,0 m,

2) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się w pasie 

drogowym lokalizację:

a) urządzeG komunikacyjnych, a w szczególno[ci 

zatok, pasów postojowych,

b) urządzeG infrastruktury technicznej,

3) urządzenia, o których mowa w punkcie 2 mor-
na lokalizować pod warunkiem dostosowania do 

charakteru i wymagaG przeznaczenia podstawowe-

go;

4) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeG wewnątrz 

linii rozgraniczających drogi.

6. Dla drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 

KDw, wyznaczonej w miejscowo[ci Stryj, przedsta-

wionej na zaEączniku graficznym nr 21, ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających – 5,0 m,

2) dopuszcza się w obrębie drogi lokalizację urzą-

dzeG infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeG wewnątrz 

linii rozgraniczających drogi.

§35. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 37aRM 

wyznaczonego na czę[ci dziaEki o numerze ewiden-

cyjnym 480/1 w miejscowo[ci Stryj, przedstawio-

nego na zaEączniku graficznym nr 22, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z 

morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy i rozbu-

dowy,

4) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

5) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

6) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

8) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, 

od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEoro-

nej krawędzi dachu,

9) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni terenu,

10) powierzchnia zabudowy budynków miesz-
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kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

11) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni terenu,

12) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

13) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

14) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

15) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi we-

wnętrznej oznaczonej symbolem KDw,

16) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 37bP,U 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

480/1 w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 22, ustala się:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne – tereny obiek-

tów produkcyjnych, skEadów i magazynów oraz za-

budowa usEugowa,

2) przeznaczenie dopuszczalne – funkcje admini-

stracyjne, socjalno-sanitarne towarzyszące funkcji 

podstawowej, zaplecze infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 

dla których sporządzenie raportu oddziaEywania na 

[rodowisko w [wietle przepisów o ochronie [rodo-

wiska jest obligatoryjna;

4) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie more 

wykraczać poza granice wEadania terenem przez 

dysponenta obiektu,

5) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zacho-

waniem procedur okre[lonych w przepisach szcze-

gólnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEywania 

dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu do 

którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzymanie 

standardów jako[ci [rodowiska na granicy terenu 

wyznaczonego w planie,

6) obowiązuje zorganizowany sposób odprowa-

dzenia wód opadowych z powierzchni zanieczysz-

czonych i parkingów o powierzchni powyrej 0,1 ha 

oraz ich oczyszczanie do parametrów okre[lonych 

w przepisach szczególnych,

7) nieprzekraczalna linia zabudowy od granicy z 

drogą wewnętrzną – zgodnie z zaEacznikiem graficz-

nym,

8) wysoko[ć zabudowy do 10 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub najwyrej poEoronej krawędzi 

dachu,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

10) maksymalny procent zabudowy terenu – do 

40% powierzchni,

11) obowiązuje pozostawienie nie mniej nir 30% 

powierzchni biologicznie czynnej,

12) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

13) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

14) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi we-

wnętrznej ozn. symbolem KDw,

15) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

3. Dla drogi wewnętrznej oznaczonej symbolem 

KDw, wyznaczonej w miejscowo[ci Stryj, przedsta-

wionej na zaEączniku graficznym nr 22, ustala się:

1) szeroko[ć w liniach rozgraniczających – 6,0 m,

2) dopuszcza się w obrębie drogi lokalizację urzą-

dzeG infrastruktury technicznej,

3) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeG wewnątrz 

linii rozgraniczających drogi.

§36. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 38 RM 

w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na zaEączni-

ku graficznym nr 23, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizację obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony dróg,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m i od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej – 

min. 15,0 m oraz min. 12,0 m od lasu i min. 10,0 m 

od rowu melioracyjnego,

5) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

6) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25°do 45º,

9) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, 

od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEoro-

nej krawędzi dachu,

10) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni terenu,
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11) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

12) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni terenu,

13) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

14) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej i gminnej,

17) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 39 RM w 

miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na zaEączniku 

graficznym nr 23, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z 

morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy i rozbu-

dowy, za wyjątkiem budynku gospodarczego zloka-

lizowanego pomiędzy linią rozgraniczającą drogi a 

nieprzekraczalną linią zabudowy, który się adaptuje 

bez prawa w kierunku rozbudowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony dróg,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m i 

od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej – mni. 

6,0 m,

6) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

7) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

10) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

11) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni terenu,

12) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

13) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni terenu,

14) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

15) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

16) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

17) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej i gminnej,

18) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

§37. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 40U, 

wydzielonego na czę[ci dziaEek o numerach ewi-

dencyjnych 613/3, 613/4 i 845/1 w miejscowo[ci 

Stryj, przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 

24, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalnych linii zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,



Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego Nr 91 – 8299 – Poz. 1688 

11) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 41 U, wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

758 w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na za-

Eączniku graficznym nr 24, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 15,0 

m i od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi gminnej 

– min. 10,0 m, oraz od rowu melioracyjnego – min. 

5,0 m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej lub gminnej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§38. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 42 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

589 w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na za-

Eączniku graficznym nr 25, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m,

4) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

6) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych , budynki mogą być realizowa-

ne jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone 

lub bez podpiwniczenia,

9) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

10) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

11) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

14) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

15) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 43 U, wy-

dzielonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 497 

w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na zaEączni-

ku graficznym nr 25, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne i komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji i przebudowy 

w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m,

4) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-
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magaG okre[lonych prawem budowlanym,

5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

6) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 15 % powierzchni dziaEki,

10) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

11) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

14) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

15) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 44 U,RU 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

599 w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na za-

Eączniku graficznym nr 25, ustala się:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne – zabudowa 

usEugowa (usEugi komercyjne) i tereny urządzeG ob-

sEugi produkcji w gospodarstwach rolnych,

2) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy w ra-

mach ustalonego przeznaczenia oraz uzupeEnienie 

zabudowy o obiekty usEugowe i gospodarcze,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – 8,0 m,

4) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 

dla których sporządzenie raportu oddziaEywania na 

[rodowisko w [wietle przepisów o ochronie [rodo-

wiska jest obligatoryjna;

6) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zacho-

waniem procedur okre[lonych w przepisach szcze-

gólnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEywania 

dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu do 

którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzymanie 

standardów jako[ci [rodowiska na granicy terenu 

wyznaczonego w planie,

7) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie more 

wykraczać poza granice wEadania terenem przez 

dysponenta obiektu,

8) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub najwyrej poEoronej krawędzi 

dachu,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

10) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

11) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

12) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

13) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

14) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

15) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

16) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§39. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 45 

RM, wyznaczonego na dziaEce o numerze ewiden-

cyjnym 555/1 w miejscowo[ci Stryj, przedstawio-

nego na zaEączniku graficznym nr 26, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m,

5) budynki mieszkalne realizowane jako partero-

we, parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątko-

wo w uzasadnionych przypadkach do dwóch kon-

dygnacji z dachem pEaskim,

6) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 
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podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

9) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, 

od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEoro-

nej krawędzi dachu,

10) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni terenu;

11) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

12) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni terenu,

13) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

14) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

17) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

§40. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 46 

RM wydzielonego na dziaEkach o nr ewidencyjnych 

177/1 i 179/1 w miejscowo[ci Wojciechówka, 

przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 27, 

ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m,

5) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

6) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25°do 45º,

9) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 m, 

od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej poEoro-

nej krawędzi dachu,

10) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni terenu,

11) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

12) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni terenu,

13) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

14) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

17) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

§41. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 47 RM 

w miejscowo[ci Wola Zadybska, przedstawionego 

na zaEączniku graficznym nr 28, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z 

morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy i rozbu-

dowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony dróg,

5) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 m, a od krawę-

dzi jezdni drogi gminnej – min. 15,0 m,

6) budynki mieszkalne realizowane jako partero-

we, parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątko-

wo w uzasadnionych przypadkach do dwóch kon-

dygnacji z dachem pEaskim,

7) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-
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nia,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

10) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

11) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki;

12) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

13) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

14) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

15) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania;

16) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

17) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej i gminnej,

18) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

2. Dla drogi gminnej oznaczonej symbolem KDG, 

wyznaczonej w miejscowo[ci Wola Zadybska, 

przedstawionej na zaEączniku graficznym nr 28, 

ustala się:

1) parametry techniczne:

a) droga klasy D – dojazdowa,

b) szeroko[ć w liniach rozgraniczających – 15,0 

m,

c) szeroko[ć jezdni – 5,0 m,

2) za zgodą zarządcy drogi dopuszcza się w pasie 

drogowym lokalizację:

a) urządzeG komunikacyjnych, a w szczególno[ci 

zatok, pasów postojowych,

b) urządzeG infrastruktury technicznej,

3) urządzenia, o których mowa w punkcie 2 mor-
na lokalizować pod warunkiem dostosowania do 

charakteru i wymagaG przeznaczenia podstawowe-

go;

4) wyklucza się lokalizowanie ogrodzeG wewnątrz 

linii rozgraniczających drogi.

§42. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 48 

MN wyznaczonego na dziaEakch o nr ewidencyjnych 

141/4, 141/2, 141/3, 141/4 w miejscowo[ci Wola 

Zadybska, przedstawionego na zaEączniku graficz-

nym nr 29, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna blipniacza,

2) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy w ra-

mach ustalonego przeznaczenia oraz uzupeEnienie 

zabudowy o nowe obiekty,

3) dopuszcza się realizację nieuciąrliwych usEug 

w czę[ci parterowej budynku mieszkalnego lub w 

parterowym budynku wolnostojącym, jako przezna-

czenia uzupeEniające tego terenu, pod warunkiem, 

re nie spowoduje to kolizji z istniejącym i projekto-

wanym zagospodarowaniem dziaEek sąsiednich,

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 15,0 

m,

5) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

6) budynki mieszkalne realizować jako: parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

7) zastosowanie pEaskiego dachu w budynku 

mieszkalnym wymaga dostosowania architektury 

budynku do otaczającego krajobrazu poprzez har-

monijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastoso-

wanie odpowiednich materiaEów, kolorystyki, detali 

architektonicznych oraz kompozycji formy uwzględ-

niającej takie wymagania,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od po-

ziomu terenu, budynki mogą być realizowane jako 

podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub bez 

podpiwniczenia,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

10) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

11) realizacja parterowych budynków gararowych 

i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy do 6 metrów 

i dachach o spadkach gEównych poEaci dachowych i 

kącie nachylenia do 45º,

12) maksymalna powierzchnia zabudowy do 25% 

powierzchni dziaEki,

13) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 

nir 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

14) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

17) w terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej architek-

tury.
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2. Dla terenu oznaczonego symbolem 49 MN wy-

znaczonego na dziaEce ozn. numerem ewidencyjnym 

192/3 w miejscowo[ci Wola Zadybska, przedsta-

wionego na zaEączniku graficznym nr 29, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa miesz-

kaniowa jednorodzinna,

2) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy w ra-

mach ustalonego przeznaczenia oraz uzupeEnienie 

zabudowy o nowe obiekty,

3) dopuszcza się realizację nieuciąrliwych usEug 

w czę[ci parterowej budynku mieszkalnego lub w 

parterowym budynku wolnostojącym, jako przezna-

czenia uzupeEniające tego terenu, pod warunkiem, 

re nie spowoduje to kolizji z istniejącym i projekto-

wanym zagospodarowaniem dziaEek sąsiednich,

4) nieprzekraczalnej linii zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min.15,0 m 

i od drogi wewnętrznej - min. 6,0 m,

5) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

6) budynki mieszkalne realizować jako: parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

7) zastosowanie pEaskiego dachu w budynku 

mieszkalnym wymaga dostosowania architektury 

budynku do otaczającego krajobrazu poprzez har-

monijne wpisanie w otoczenie, np. poprzez zastoso-

wanie odpowiednich materiaEów, kolorystyki, detali 

architektonicznych oraz kompozycji formy uwzględ-

niającej takie wymagania,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od po-

ziomu terenu, budynki mogą być realizowane jako 

podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub bez 

podpiwniczenia,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

10) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

11) realizacja parterowych budynków gararowych 

i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy do 6 metrów 

i dachach o spadkach gEównych poEaci dachowych i 

kącie nachylenia do 45º,

12) maksymalna powierzchnia zabudowy do 25% 

powierzchni dziaEki,

13) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 

nir 30 % powierzchni biologicznie czynnej,

14) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

15) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej i gminnej,

17) w terenie zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej architek-

tury.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 50 U, wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

192/6 w miejscowo[ci Wola Zadybska, przedsta-

wionego na zaEączniku graficznym nr 29, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnetrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 15,0 

m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych , budynki mogą być realizowa-

ne jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone 

lub bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§43. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 51 RM 

w miejscowo[ci Wola Zadybska, przedstawionego 

na zaEączniku graficznym nr 30, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z 

morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy i rozbu-

dowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,
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5) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m,

6) budynki mieszkalne realizować jako parterowe, 

parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątkowo w 

uzasadnionych przypadkach do dwóch kondygnacji 

z dachem pEaskim,

7) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania budynku architektury do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

10) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

11) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki,

12) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

13) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

14) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

15) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

16) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

17) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

18) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

§44. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 52 

U,W, wyznaczonego na dziaEce ozn. numerem ewi-

dencyjnym 238/3 w miejscowo[ci Wola Zadybska, 

przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 31, 

ustala się:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne podstawowe – 

zabudowa usEugowa (usEugi komercyjne) i tereny 

infrastruktury technicznej – urządzenia zaopatrzenia 

w wodę (ujęcie wody),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 20,0 

m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do dwóch kondygnacji 

nadziemnych, nie wyrej jednak nir do 9,5 m od po-

ziomu terenu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) w strefie ujęcia wody dopuszcza się wyEącz-

nie lokalizację budynków i urządzeG sEurących ujmo-

waniu i uzdatnianiu wody,

14) wody opadowe z terenu odprowadzić w taki 

sposób, aby nie mogEy przedostać się do urządzeG 

sEurących do poboru wody,

15) [cieki z urządzeG sanitarnych nalery szczelnie 

odprowadzić poza obszar ujęcia wody,

16) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

17) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§45. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 53 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

196/3 w miejscowo[ci Wola Zadybska, przedsta-

wionego na zaEączniku graficznym nr 32, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej zabudowy z morliwo[cią jej modernizacji i 

przebudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – mni. 6,0 m,

4) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,
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5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

6) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 15 % powierzchni dziaEki,

10) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

11) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

12) uciąrliwo[ci projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

14) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

15) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 67 U,RU 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

196/3 w miejscowo[ci Wola Zadybska, przedsta-

wionego na zaEączniku graficznym nr 32, ustala się:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne – zabudowa 

usEugowa (usEugi komercyjne) i tereny urządzeG ob-

sEugi produkcji w gospodarstwach rolnych,

2) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy w ra-

mach ustalonego przeznaczenia oraz uzupeEnienie 

zabudowy o nowe obiekty po ewentualnej rozbiórce 

istniejących budynków,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy – jak w stanie 

istniejącym,

4) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 

dla których sporządzenie raportu oddziaEywania na 

[rodowisko w [wietle przepisów o ochronie [rodo-

wiska jest obligatoryjna;

6) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zacho-

waniem procedur okre[lonych w przepisach szcze-

gólnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEywania 

dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu do 

którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzymanie 

standardów jako[ci [rodowiska na granicy terenu 

wyznaczonego w planie,

7) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

8) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

9) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

10) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 15 % powierzchni dziaEki,

11) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

12) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

13) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

14) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

15) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

16) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

3. Dla terenu oznaczonego symbolem 68 U, wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

196/3 w miejscowo[ci Wola Zadybska, przedsta-

wionego na zaEączniku graficznym nr 32, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) adaptacja istniejącej zabudowy z morliwo[cią 

jej modernizacji, przebudowy i rozbudowy w ra-

mach ustalonego przeznaczenia oraz uzupeEnienie 

zabudowy o nowe obiekty,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min. 6,0 m,

4) dopuszcza się zmniejszenie odlegEo[ci budyn-

ków do 1,5 m od granicy z dziaEką sąsiednią lub 

sytuowanie budynków bezpo[rednio przy granicy 

dziaEki, z zachowaniem pozostaEych przepisów i wy-

magaG okre[lonych prawem budowlanym,

5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

6) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

9) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni 
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dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 15 % powierzchni dziaEki,

10) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

11) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

12) uciąrliwo[ci projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

14) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

15) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§46. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 54 U, 

wydzielony na dziaEce o numerze ewidencyjnym 89 

w miejscowo[ci Wylezin, przedstawionego na za-

Eączniku graficznym nr 33, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od krawędzi 

jezdni dróg powiatowych – zgodnie z zaEącznikiem 

graficznym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 20 % powierzchni terenu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z dróg powia-

towych,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 55 U, wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

599 w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na za-

Eączniku graficznym nr 33, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni dróg powiatowych – zgodnie z 

zaEącznikiem graficznym,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

terenu, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mi-

nimum 20 % powierzchni terenu,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z dróg powia-

towych,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§47. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 56 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

278 w miejscowo[ci Wylezin, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 34, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,
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5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) uciąrliwo[ci projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§48. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 57US, 

wyznaczonego w miejscowo[ci KEoczew, przedsta-

wionego na zaEączniku graficznym nr 35, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny sportu i re-

kreacji,

2) realizacja boisk do gier i zabaw, obiektów maEej 

architektury, trybun, placu zabaw,

3) w ramach terenu obowiązuje urządzenie miejsc 

parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrzeby ist-

niejącego i projektowanego zainwestowania,

4) obsEuga komunikacyjna terenu z dróg: gminnej 

i wewnętrznej,

5) obowiązuje pozostawienie na dziaEce nie mniej 

nir 50% powierzchni biologicznie czynnej,

6) dopuszcza się przebieg sieci oraz lokalizację 

obiektów infrastruktury technicznej.

§49. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 58 

U,RU, wyznaczonego na dziaEce o numerze ewiden-

cyjnym 56/3 w miejscowo[ci Stare Zadybie, przed-

stawionego na zaEączniku graficznym nr 36, ustala 

się:

1) przeznaczenie wielofunkcyjne – tereny usEug 

i tereny urządzeG obsEugi produkcji w gospodar-

stwach rolnych,

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 15,0 

m, tylna linia zabudowy – 25,0 m od krawędzi jezd-

ni drogi powiatowej;

4) teren objęty ochroną konserwatorską – obo-

wiązują ustalenia zawarte w §11

5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko, 

dla których sporządzenie raportu oddziEywania na 

[rodowisko w [wietle przepisów o ochronie [rodo-

wiska jest obligatoryjna;

6) realizację przedsięwzięcia warunkuje się zacho-

waniem procedur okre[lonych w przepisach szcze-

gólnych; obowiązuje ograniczenie oddziaEywania 

dziaEalno[ci gospodarczej w granicach terenu do 

którego inwestor ma tytuE prawny oraz dotrzymanie 

standardów jako[ci [rodowiska na granicy terenu 

wyznaczonego w planie,

7) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie more 

wykraczać poza granice wEadania terenem przez 

dysponenta obiektu,

8) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

9) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

10) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

11) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

12) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

13) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

14) dopuszcza się lokalizację parterowych budyn-

ków gararowych i gospodarczych o wysoko[ci ka-

lenicy do 6 metrów i dachach jedno lub dwuspado-

wych,

15) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

16) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem 59 U, wy-

znaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

39/3 w miejscowo[ci Stare Zadybie, przedstawio-

nego na zaEączniku graficznym nr 36, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi komercyjne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy 

i rozbudowy w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) teren objęty ochroną konserwatorską – obo-

wiązują ustalenia zawarte w §11

4) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 15,0 

m, tylna linia zabudowy – 25,0 m od krawędzi jezd-

ni drogi powiatowej;
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5) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

6) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

7) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

8) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych , budynki mogą być realizowa-

ne jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone 

lub bez podpiwniczenia,

9) powierzchnia zabudowy do 40 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 20 % powierzchni dziaEki,

10) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

11) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

12) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

13) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

14) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

15) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§50. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 60 RM 

w miejscowo[ci Stare Zadybie, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 37, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-

dowa,

2) realizacja obiektów mieszkalnych, gospodar-

czych, inwentarskich i budowli rolniczych w siedli-

skach rolniczych,

3) adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej z 

morliwo[cią jej modernizacji, przebudowy i rozbu-

dowy,

4) budynki mieszkalne na dziaEkach sytuować od 

strony drogi,

5) teren objęty ochroną konserwatorską – obo-

wiązują ustalenia zawarte w §11,

6) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnętrz-

nej krawędzi jezdni drogi gminnej – min. 15,0 m,

7) budynki mieszkalne realizowane jako partero-

we, parterowe z urytkowym poddaszem i wyjątko-

wo w uzasadnionych przypadkach do dwóch kon-

dygnacji z dachem pEaskim,

8) zastosowanie pEaskiego dachu wymaga do-

stosowania architektury budynku do otaczającego 

krajobrazu poprzez harmonijne wpisanie w otocze-

nie, np. poprzez zastosowanie odpowiednich mate-

riaEów, kolorystyki, detali architektonicznych oraz 

kompozycji formy uwzględniającej takie wymaga-

nia,

9) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 1 m od 

poziomu terenu, budynki mogą być realizowane z 

podpiwniczeniem, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

10) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia od 25° do 45º,

11) wysoko[ć zabudowy mieszkaniowej do 9,5 

m, od poziomu terenu do kalenicy lub najwyrej po-

Eoronej krawędzi dachu,

12) maksymalna powierzchnia zabudowy do 40% 

powierzchni dziaEki,

13) powierzchnia zabudowy budynków miesz-

kalnych dwukondygnacyjnych nie powinna być 

większa od 180 m2 i 200 m2 dla budynków z wbu-

dowanym gararem, a dla budynków parterowych 

dopuszcza się zwiększenie podanych powierzchni 

zabudowy o 50m2,

14) udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 30 % powierzchni dziaEki,

15) budynki gospodarcze i inwentarskie partero-

we, z morliwo[cią realizacji poddasza urytkowego, 

z dachami jedno lub dwuspadowymi o kącie nachy-

lenia poEaci dachowych do 45º o maksymalnej wy-

soko[ci kalenicy do 10 metrów,

16) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania;

17) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warun-

ków uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

18) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi gmin-

nej,

19) w terenie zabudowy zagrodowej dopuszcza 

się przebieg sieci infrastruktury technicznej oraz lo-

kalizację obiektów maEej architektury.

§51. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 61 U, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

536/1 w miejscowo[ci Stare Zadybie, przedstawio-

nego na zaEączniku graficznym nr 38, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe – zabudowa usEu-

gowa (usEugi publiczne),

2) realizacja nowej zabudowy oraz adaptacja ist-

niejącej z morliwo[cią jej modernizacji i przebudowy 

w ramach ustalonego przeznaczenia,

3) nieprzekraczalna linia zabudowy od zewnetrz-

nej krawędzi jezdni drogi powiatowej – min. 8,0 m,

4) wyklucza się formy dziaEalno[ci – przedsięwzię-

cia mogące znacząco oddziaEywać na [rodowisko,

5) wysoko[ć zabudowy do 9,5 m od poziomu te-

renu do kalenicy lub górnej krawędzi dachu,

6) dachy o symetrycznych spadkach gEównych 

poEaci dachowych i kącie nachylenia do 45º,

7) poziom podEogi parteru nie wyrej nir 0,5 m od 

poziomu terenu dla pomieszczeG ogólnodostępnych 

i 1,0 m pozostaEych, budynki mogą być realizowane 

jako podpiwniczone, czę[ciowo-podpiwniczone lub 

bez podpiwniczenia,

8) powierzchnia zabudowy do 50 % powierzchni 

dziaEki, udziaE powierzchni biologicznie czynnej mini-

mum 15 % powierzchni dziaEki,
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9) zaopatrzenie w media w/g ogólnych warunków 

uzbrojenia i obsEugi inrynieryjnej terenu,

10) w ramach terenu obowiązuje urządzenie 

miejsc parkingowych w ilo[ci zaspokajającej potrze-

by istniejącego i projektowanego zainwestowania,

11) uciąrliwo[ć projektowanych obiektów nie 

more wykraczać poza granice wEadania terenem 

przez dysponenta obiektu,

12) morliwo[ć lokalizacji parterowych budynków 

gararowych i gospodarczych o wysoko[ci kalenicy 

do 6 metrów i dachach o spadkach gEównych poEaci 

dachowych i kącie nachylenia do 45º,

13) obsEuga komunikacyjna terenu z drogi powia-

towej,

14) dopuszcza się przebieg sieci infrastruktury 

technicznej oraz lokalizację obiektów maEej archi-

tektury.

§52. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 62 ZL, 

wyznaczonego na dziaEkach o numerach ewidencyj-

nych 204/1 i 205/1 w miejscowo[ci Huta Zadyb-

ska, przedstawionego na zaEączniku graficznym nr 

39, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zalesieG,

2) zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie uryt-

ków rolnych okre[lonych rysunkiem planu,

3) obowiązuje dostosowanie drzewostanu do ist-

niejącego na danym terenie typu siedliskowego,

4) zakazuje się lokalizowania wszelkich obiektów 

kubaturowych,

5) zakazuje się powierzchniowej eksploatacji su-

rowców mineralnych.

6) nasadzanie drzew 3 m od granicy dziaEki są-

siedniej.

§53. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 63 ZL, 

wyznaczonego na dziaEce o numerze ewidencyjnym 

639/1 w miejscowo[ci Stryj, przedstawionego na 

zaEączniku graficznym nr 40, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zalesieG,

2) zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie uryt-

ków rolnych okre[lonych rysunkiem planu,

3) obowiązuje dostosowanie drzewostanu do ist-

niejącego na danym terenie typu siedliskowego,

4) zakazuje się lokalizowania wszelkich obiektów 

kubaturowych,

5) zakazuje się powierzchniowej eksploatacji su-

rowców mineralnych,

6) nasadzanie drzew 3 m od granicy dziaEki są-

siedniej.

§54. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 64 ZL, 

wyznaczonego w miejscowo[ci Wygranka, przed-

stawionego na zaEączniku graficznym nr 41, ustala 

się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny zalesieG,

2) zalesianie, zadrzewianie lub zakrzewianie uryt-

ków rolnych okre[lonych rysunkiem planu,

3) obowiązuje dostosowanie drzewostanu do ist-

niejącego na danym terenie typu siedliskowego

4) zakazuje się lokalizowania wszelkich obiektów 

kubaturowych,

5) zakazuje się powierzchniowej eksploatacji su-

rowców mineralnych,

6) nasadzanie drzew 3 m od granicy dziaEki są-

siedniej.

§55. 1. Dla terenu oznaczonego symbolem 65 PG 

wydzielonego na dziaEkach o numerach ewidencyj-

nych 2 i 3 w miejscowo[ci Gęsia Wólka, przedsta-

wionego na zaEączniku graficznym nr 42, ustala się:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny eksploata-

cji powierzchniowej zEora kopalin – kopalnia piachu

2) realizacja planowanej inwestycji jako poszerze-

nie istniejącej kopalni,

3) obowiązuje uzyskanie koncesji na wydobycie 

po uprzednim wykonaniu i zatwierdzeniu dokumen-

tacji geologicznej zEora,

4) przed rozpoczęciem wydobycia nalery usunąć 

warstwę gleby, którą nalery haEdować na skEado-

wiskach poza zEorem, z przeznaczeniem do sukce-

sywnej rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego,

5) obsEuga komunikacyjna terenu za pomocą sys-

temu wewnętrznych dróg gminnych dojazdowych 

do pól, na warunkach ustalonych przez Zarządcę 

drogi,

6) w obrębie terenu nalery zagwarantować co naj-

mniej dwa miejsca parkingowe,

7) nalery zabezpieczyć pracujący na zEoru sprzęt 

w taki sposób, aby nie dopu[cić do skarenia gruntu 

substancjami ropopochodnymi,

8) zabrania się wydobycia surowca poza granicą 

eksploatacji zEora,

9) zabrania się skEadowania w wyrobisku jakich-

kolwiek odpadów komunalnych lub przemysEowych,

10) eksploatację nalery prowadzić w sposób nie 

powodujący morliwo[ci powstawania nawisów i 

obrywów skarp, wskazane ksztaEtowanie skarp w 

ramach rekultywacji pod kątem 18º umorliwiającym 

mechaniczną uprawę gruntów,

11) wyrobisko eksploatacyjne winno być zabez-

pieczone i oznakowane tablicami informacyjno – 

ostrzegawczymi,

12) dopuszcza się sytuowanie tymczasowych jed-

nokondygnacyjnych budynków pomocniczych na 

czas prowadzenia eksploatacji zEora,

13) nalery pozostawić pasy ochronne zgodnie z 

normą PN-G-02100:1996 “Górnictwo odkrywko-

we. Szeroko[ć pasów ochronnych wyrobisk od-

krywkowych”,

14) dopuszcza się zmianę uksztaEtowania po-

wierzchni ziemi w granicach terenu,

15) po zakoGczeniu eksploatacji zEora nalery wy-

konać rekultywację wyrobiska poeksploatacyjnego 

poprzez wyprofilowanie jego skarp i roz[cielenie 

warstwy gleby na jego spągu i skarpach, nalery 

przyjąć le[ny, wodny lub rolny kierunek rekultywa-

cji,

16) eksploatację nalery prowadzić z zachowaniem 

zasad techniki górniczej, w sposób zapobiegający 

obnireniu poziomu wód gruntowych oraz degradacji 



Dziennik Urzędowy

Województwa Lubelskiego Nr 91 – 8310 – Poz. 1688 

[rodowiska.

§56. 1. Wprowadza się korektę linii rozgranicza-

jącej w obrębie dziaEki o numerze ewidencyjnym 

406/1 w miejscowo[ci Stare Zadybie w sposób 

przedstawiony na zaEączniku graficznym nr 43.

2. Korekta obejmuje przesunięcie linii rozgranicza-

jącej tereny RP i RZ, zgodnie z zaEącznikiem graficz-

nym.

3. Dla terenów o funkcjach RP i RZ, których grani-

ce zmieniEy się w wyniku wprowadzonej korekty linii 

rozgraniczającej obowiązują zasady zagospodaro-

wania przyjęte uchwaEą Nr XXVIII/160/2005 Rady 

Gminy w KEoczewie z dnia 28 stycznia 2005 r.

RozdziaE 4
PRZEPISY KOFCOWE 

§57. 1. Ustala się stawkę procentową wysoko[ci 

jednorazowej opEaty na rzecz gminy w przypadku 

zbycia nieruchomo[ci w wysoko[ci:

a) 30% wzrostu warto[ci - dla terenów zabudowy 

usEugowej, sportu i rekreacji, obiektów produkcyj-

nych, skEadów i magazynów oraz terenów urządzeG 

obsEugi produkcji w gospodarstwach rolnych oraz 

terenów eksploatacji powierzchniowej zEora kopalin,

b) 20% wzrostu warto[ci - dla terenów zabudo-

wy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy 

zagrodowej,

c) 0% wzrostu warto[ci – dla pozostaEych tere-

nów objętych zmianą planu

§58. Z dniem wej[cia w rycie niniejszej uchwa-

Ey, w odniesieniu do obszarów wyznaczonych na 

zaEącznikach graficznych liniami rozgraniczający-

mi, oznaczonych numerami oraz symbolami litero-

wymi, tracą moc wszystkie ustalenia UchwaEy Nr 

XXVII/160/2005 Rady Gminy w KEoczewie z dnia 

15 kwietnia 2005 r. z pópn. zm w sprawie miej-

scowego planu zagospodarowania przestrzennego 

gminy KEoczew.

§59. Do spraw z zakresu zagospodarowania prze-

strzennego wszczętych przed dniem wej[cia w ry-

cie planu, a nie zakoGczonych decyzją ostateczną, 

stosuje się ustalenia planu.

§60. Wykonanie uchwaEy powierza się Wójtowi 

Gminy KEoczew.

§61. UchwaEa wchodzi w rycie po upEywie 30 dni 

od dnia jej ogEoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Lubelskiego.

 Przewodniczący Rady Gminy 

Marek CąkaEa
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ZaEącznik nr 44

do uchwaEy nr VII/30/2011

Rady Gminy KEoczew

z dnia 30 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY GMINY KDOCZEW

o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy KEoczew

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-

ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze-

strzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 

pópniejszymi zmianami), Rada Gminy stwierdza, re 

w okresie wyEorenia projektu zmiany planu do pu-

blicznego wglądu oraz w okresie 14 dni po wyEore-

niu, przewidzianym na skEadanie uwag do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego gminy KEoczew nie wpEynęEa radna uwa-

ga dotycząca ustaleG dla funkcji terenów objętych 

niniejszą uchwaEa
Powyrsze rozstrzygniecie stanowi zaEącznik nr 44 

do UchwaEy Nr VII/30/2011 Rady Gminy KEoczew z 

dnia 30 marca 2011 r.      
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ZaEącznik nr 45

do uchwaEy nr VII/30/2011

Rady Gminy KEoczew

z dnia 30 marca 2011 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE
RADY GMINY KDOCZEW

o sposobie realizacji zapisanych w zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalerą do zadaG wEasnych gminy oraz o zasadach ich 

finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Na podstawie art. 17, pkt 5 i 20 ustawy  z dnia 

27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pópn. zm.) 

o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej, nalerących do zadaG wEasnych 

gminy, oraz zasadach ich finansowania, rozstrzyga 

się zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Zrodki na realizację inwestycji z zakresu infrastruk-

tury technicznej (budowa dróg gminnych i uzbroje-

nia ), nalerących do zadaG wEasnych gminy będą 

pochodzić z budretu gminy oraz będą pozyskiwane 

w ramach strukturalnych funduszy operacyjnych i 

[rodków pomocowych. 

Realizacja inwestycji prowadzona będzie sukce-

sywnie, w miarę morliwo[ci finansowych gminy, 

przy zachowaniu zasady uwzględniającej interes pu-

bliczny oraz rachunek ekonomiczny liczony wielko-

[cią poniesionych nakEadów na jednego mieszkaGca, 

korzystającego z realizowanej inwestycji infrastruk-

turalnej. Ponadto przy realizacji zadaG przewiduje 

się wspóEdziaEanie z innymi podmiotami publicznymi 

i prywatnymi dziaEającymi i inwestującymi na tere-

nie gminy w celu optymalizacji wydatków. 


