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UCHWAIA Nr XXIVłń56ł2ŃŃ9 

 RAŚŹ GMINŹ CHRźĄSTOWICś 

 

z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

w s”rawie miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego Gminy Chrząstowice  
obejmującego obszar wsi Śąbrowice 

 

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

ustawy z dnia 8 marca 1990 rŁ o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z ”óunŁ zm.) oraz 

art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.  

Nr 80, poz. 717 z ”óunŁ zm.),  po stwierdzeniu zgod-

no`ci z ustaleniami obowiązującego Studium uwarun-

kowaL i kierunków zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Chrząstowice, ”rzyjętego uchwaJą Nr XXXVIII/ 

269ł2006 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 sier”nia 
2006 r., Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następu-

je: 

 

§ 1Ł Tre`ć uchwaJy zawarta jest w rozdziaJach: 
 

RozdziaJ 1 

 

Ustalenia ogólne  
 

§ 2 - 4 

RozdziaJ 2 
Okre`lenie zasad ochrony  
i ksztaJtowania Jadu ”rzestrzennego  § 5 - 7 

RozdziaJ 3 

Okre`lenie zasad ochrony 
`rodowiska, ”rzyrody i krajobrazu 
kulturowego 

§ 8 - 13 

RozdziaJ 4 

Okre`lenie zasad ochrony dziedzictwa 
kulturowego i zabytków oraz dóbr 
kultury ws”óJczesnej  

§ 14 

RozdziaJ 5 
Wymagania wynikające z ”otrzeb 
ksztaJtowania ”rzestrzeni ”ublicznych 

§ 15  

RozdziaJ 6 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania 
zabudowy oraz zagospodarowania 

terenu  

§ 16- 24 

RozdziaJ 7 Ustalenia szczegóJowe dla terenów  § 25 - 26 

RozdziaJ 8 

źasady obsJugi w zakresie 
infrastruktury technicznej i 

gospodarowania odpadami 

§ 27 - 28 

RozdziaJ 9 

S”osób i termin tymczasowego 
zagos”odarowania, urządzania i 
uwytkowania terenów 

§ 29 

RozdziaJ 10 

Granice i sposoby zagospodarowania 

terenów lub obiektów ”odlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie 

odrębnych ”rze”isów 

§ 30 

RozdziaJ 11 
SzczegóJowe zasady i warunki 

scalania i ”odziaJu nieruchomo`ci § 31  

 

RozdziaJ 12 

Stawki procentowe, na podstawie 

których ustala się o”Jatę, o której 
mowa w art.36 ust. 4 ustawy o 

planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym  

§ 32  

RozdziaJ 13 Ustalenia koLcowe § 33 

 

RozdziaJ ń 

Ustalenia ogólne  
 

§ 2Ł1. Przedmiotem uchwaJy jest miejscowy ”lan 
zagospodarowania przestrzennego Gminy Chrząstowice 
wsi Śąbrowice w granicach administracyjnychŁ 

2Ł Okre`lone w § 2 ustŁ 1 granice obszaru objętego 
”lanem wynikają z ustaleL uchwaJy Rady Gminy Chrzą-
stowice w sprawie przystą”ienia do s”orządzenia miej-

scowych ”lanów zagos”odarowania ”rzestrzennego 
Gminy Chrząstowice Wsi Śębska Kuunia, Niwki, Suchy 
Bór, Śębie, Falmirowice, Śąbrowice, Śaniec uchwaJa 
Nr Lł242ł2002 z dnia 26 wrze`nia 2002 r. 

3Ł Integralną czę`cią uchwaJy ”lanu są zaJączniki:   
1) zaJącznik nr 1 - rysunek ”lanu  s”orządzony  

w skali 1 : 2000 z wyrysem ze Studium uwarunkowaL 
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Chrząstowice, z oznaczeniem granic obszaru objętego 
planem, w skali 1 : 10 000;  

2) zaJącznik nr 2 ｦ rozstrzygnięcia Rady Gminy 
Chrząstowice  o s”osobie roz”atrzenia  uwag wniesio-

nych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu ”rojektu 
planu miejscowego; 

3) zaJącznik nr 3 ｦ rozstrzygnięcie o s”osobie reali-
zacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, 

nalewących do zadaL wJasnych Gminy oraz o zasadach 
finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury tech-

nicznej, nalewących do zadaL wJasnych GminyŁ 
4Ł W rysunku ”lanu okre`lono nastę”ujące obowią-

zujące ustalenia planu:  

1) granice obszaru objętego ”lanem, towsame z gra-

nicami administracyjnymi wsi; 
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2) linie rozgraniczające tereny o równym ”rzeznacze-

niu lub równych zasadach zagos”odarowania; 
3) nieprzekraczalne linie zabudowy; 

4) cyfrowo - literowe symbole identyfikujące tereny 

o okre`lonym ”rzeznaczeniu; 
5) obrysy i symbole obiektów ”odlegających ochronie 

konserwatorskiej dla których w ”lanie za”isuje się 
szczegóJowe ustalenia;  

6) granice stref, dla których w ”lanie za”isuje się 
ustalenia, wyszczególnionych w legendzie rysunku 

planu. 

5. PozostaJe oznaczenia zawarte w rysunku ”lanu są 
informacjami, nie ustaleniami planu. 

 

§ 3Ł Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:  
1) uchwale planu lub uchwale ｦ nalewy ”rzez to ro-

zumieć niniejszą uchwaJę Rady Gminy Chrząstowice,  
o ile z tre`ci ”rze”isu nie wynika inaczej;    

2) ustawie lub ustawie o planowaniu i zagospoda-

rowaniu przestrzennym ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zago-

spodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, 

”ozŁ 717, z ”óun. zm.); 

3) rysunku planu ｦ nalewy ”rzez to rozumieć zaJącz-

nik nr 1, stanowiący integralną czę`ć uchwaJy, zawie-

rający ustalenia zgodnie z § 2 ”kt 4 uchwaJy; 
4) ”rze”isach odrębnych ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 

obowiązujące ustawy, wraz z aktami wykonawczymi;  
5) dziaJce ｦ nalewy ”rzez to rozumieć dziaJkę gruntu 

zgodną z jej ustawową definicją, sformuJowaną w usta-

wie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

6) terenie ｦ nalewy ”rzez to rozumieć obszar wyzna-

czony liniami rozgraniczającymi, z cyfrowo literowymi 

symbolami identyfikującymi ”rzeznaczenieŁ Ustalenia 
dla terenu obowiązują dla dziaJek i dla zes”oJu dziaJek 
”od inwestycje, ”oJowonych w jego granicach, ”osiada-

jących cechy dziaJki budowlanej w rozumieniu ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

7) ”rocencie terenów zabudowanych Pz ｦ  nalewy 
”rzez to rozumieć ”arametr okre`lany jako % maksy-

malny, będący ilorazem: sumy ”owierzchni zabudowy, 
liczonej na ”oziomie ”arteru w zewnętrznym obrysie 
murów wszystkich budynków ”oJowonych w granicach 
dziaJki lub nieruchomo`ci, do jej ”owierzchni, ”rzemno-

wony ”rzez 100%; 
8) ”rocencie terenów biologicznie czynnych Pb ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć ”arametr  okre`lany jako % minimal-

ny, będący ilorazem: sumy wszystkich ”owierzchni biolo-

gicznie czynnych ”oJowonych w granicach dziaJki lub nie-

ruchomo`ci, do jej ”owierzchni, ”rzemnowony ”rzez 
100%; 

9) wysoko`ci zabudowy ｦ nalewy ”rzez to rozumieć 
nie”rzekraczalną wysoko`ć budynku, zgodną z ”rze”i-

sami odrębnymi i okre`loną za ”omocą  jednego lub 
dwu ”arametrów takich jak: nie”rzekraczalna ilo`ci 
kondygnacji nadziemnych wraz z ”oddaszem uwytko-

wym i liczona w metrach nie”rzekraczalna wysoko`ć 
budynku do kalenicy, z dopuszczeniem dodatkowo  

w bryle budynku lokalnych dominant o indywidualnych 

wysoko`ciach, z zastrzeweniem, iw rzut dominanty nie 
mowe ”rzekroczyć 5 % ”owierzchni zabudowy tego 
budynku; 

10) strefie - nalewy ”rzez to rozumieć obszar ”odle-

gający dodatkowym ustaleniom, którego granice wyni-

kają z zasięgu wystę”ujących ograniczeL i nie muszą 
się ”okrywać z liniami rozgraniczającymi; 

11) adaptacji - nalewy ”rzez to rozumieć utrzymanie 
istniejącego zagos”odarowania i istniejącej zabudowy  
z mowliwo`cią ”rowadzenia robót budowlanych w ro-

zumieniu ”rze”isów odrębnych z uwzględnieniem ogra-

niczeL wynikających z uchwaJy; 
12) ”rzynalewnym zagos”odarowaniu terenu ｦ nale-

wy ”rzez to rozumieć, iw w granicach danego terenu 
do”uszcza się, od”owiednio do ”rzeznaczenia ”odsta-

wowego i do”uszczonego: istniejące lub ”lanowane: 
powierzchnie jezdne, postojowe, piesze i rowerowe, 

parkingi i garawe w tym realizujące za”otrzebowanie na 
miejsca postojowe w granicach terenu, zabudowa go-

s”odarcza, ”owierzchnie zielone, zieleL urządzoną, 
miejsca na od”ady, ogrodzenia, maJą architekturę, za-

daszenia, pergole, tarasy, budowle terenowe takie, jak 

podjazdy, schody, rampy, place zabaw, oczka wodne, 

urządzenia ogrodowe, elementy reklamowe wolnosto-

jące i związane z obiektami budowlanymi,  obiekty, 
sieci, ”rzyJącza i urządzenia związane z uzbrojeniem 
terenu i infrastrukturą techniczną, wraz z zagwaranto-

waniem  do nich dostę”no`ci komunikacyjnej; 
13) infrastrukturze technicznej - nalewy ”rzez to ro-

zumieć sieci ”rzesyJowe (”odziemne, naziemne lub 
nadziemne), urządzenia i związane z nimi obiekty sJuwą-
ce do obsJugi obszaru objętego ”lanem w zakresie ko-

munikacji zao”atrzenia w wodę, cie”Jo, energię elek-

tryczną i ”aliwa gazowe, od”rowadzania i ”odczysz-

czania `cieków, usuwania od”adów, telekomunikacji, 
radiokomunikacji i radiolokacji, a takwe inne ”rzewody, 
”rzyJącza i urządzenia sJuwące zas”okajaniu ”otrzeb 
bytowych uwytkowników nieruchomo`ci; 

14) przeznaczeniu terenu - nalewy ”rzez to rozumieć 
funkcję terenu; 

15) pozostaJe okre`lenia uwyte w uchwale nalewy ro-

zumieć zgodnie z ich definicjami ustalonymi w ”rze”i-

sach odrębnychŁ 
 

§ 4Ł1Ł Na rysunku ”lanu wyznaczono nastę”ujące 
tereny, które oznaczono kolejnymi numerami ”orządku-

jącymi wraz z ”rzy”isanymi im symbolami ”rzeznacze-

nia podstawowego:   

1) tereny zabudowy mieszkaniowej M: 

a) tereny zabudowy mieszkaniowej z usJugami ｦ MN2; 

2) tereny rolnicze R: 

a) tereny produkcji rolnej z zabudową rolniczą ｦ R1; 

b) tereny produkcji rolnej ｦ R2; 

3) tereny zieleni Z: 

a) tereny zieleni le`nej ｦ ZL; 

b) tereny zieleni dolesieL ｦ ZLd; 

4) tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych ｦ WS; 
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5) tereny komunikacji K: 

a) tereny dróg ”ublicznych klasy zbiorczej ｦ KDZ; 

b) tereny dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo ｦ 

jezdnych ｦ KDW. 

2Ł Śla kawdego terenu wyodrębnionego w ”lanie za 
”omocą linii rozgraniczających, w tek`cie uchwaJy  
w § 16 - 26 ustala się szczegóJowe: ”rzeznaczenia, s”oso-

by zagos”odarowania i uwytkowania: terenów, budynków  
i budowli, a takwe od”owiadające ”oszczególnym ”rzezna-

czeniom: nakazy, zakazy i dopuszczenia. 

 

RozdziaJ 2  
Okre`lenie zasad ochrony i ksztaJtowania Jadu ”rze-

strzennego  

 

§ 5Ł W ”lanie z uwagi na ochronę Jadu ”rzestrzen-

nego, dla wyodrębnionych terenów obowiązują od”o-

wiednio nastę”ujące ustalenia:  
1) ustala się wymóg stopniowej przebudowy lub 

wymiany istniejącej zabudowy i zagos”odarowania 
”owodującego degradację otoczenia i obniwenie estety-

ki miejsca, odbiegającego swoim charakterem, funkcją  
i standardem, od przeznaczenia podstawowego lub 

do”uszczonego, a takwe w zJym stanie technicznym  
i zdeka”italizowanej w sto”niu nie”ozwalającym na 
wykonanie remontu, czy ”odwywszenie standardu; 

2) ustala się, iw nowe ogrodzenia dziaJek od strony 
dróg ”ublicznych nalewy budować lub ”rzebudowywać 
w obowiązujących dla dróg liniach rozgraniczających 
lub cofnięte do wnętrza terenu, z zastosowaniem natu-

ralnych materiaJów tjŁ: drewna, kamienia, cegJy lub 
odpowiednika ｦ w tym mury ”eJne i awurowe licowe  
i tynkowane, stal - w tym ogrodzenia z siatek, a takwe 
wywo”Joty, w wysoko`ci do 1,6 metra, zakazuje się 
stosowania ogrodzeL z betonowych ”rzęseJ ”refabry-

kowanych lub z ”aneli blaszanych oraz ogrodzeL ”eJ-
nych na caJej szeroko`ci frontu dziaJki; 

3) do”uszcza się ada”tację istniejącego zagos”oda-

rowania i istniejącej zabudowy, z zakazem ”owiększa-

nia rzutu budynku od strony drogi ”ublicznej, z mowli-
wo`cią wymiany zabudowy na nową, do”uszczenie nie 
dotyczy stref wykluczających mowliwo`ć zabudowy. 

 

§ 6Ł1Ł źabudowa winna być ksztaJtowana indywi-

dualnie, w s”osób i ”rzy uwyciu materiaJów gwarantu-

jących uzyskanie wysokiego standardu rozwiązaL urba-

nistycznych i architektonicznych.  

2. Dla nowych, odbudowywanych i przebudowywa-

nych budynków mieszkalnych, usJugowych i gos”odar-

czych, nalewy stosować charakterystyczne dla rejonu 
materiaJy i kolorystykę, w tym:  

1) elewacje budynków:  
a) tynki, cegJy, ceramiczne materiaJy licowe, drew-

no, elementy stalowe systemowe i szkJo,   
b) zakaz  zewnętrznych okJadzin z tworzyw sztucz-

nych, blach trapezowych; 

2) kolorystyka elewacji ”astelowa, nawiązująca do 
kolorystyki naturalnych materiaJów budowlanych, zakaz 

stosowania kolorystyki ”owodującej dysharmonię w kra-

jobrazie; 

3) ”okrycia dachowe budynków: dachówka, blachy 

”Jaskie, blachy dachówkowe, gonty - w tonacjach: 

brązów, czerwieni, szaro`ci, grafitu i czerni, z zakazem  
zewnętrznych okJadzin z blach tra”ezowych. 

3. Śla obiektów ”rzemysJowych do”uszcza się sto-

sowanie materiaJów elewacyjnych i ”okrycia dachowe-

go innych niw wymienione ”owywej, pod warunkiem 

s”eJnienia ogólnych zasad estetycznychŁ 
4. Ustala się zakaz stosowania dachów o równym 

kącie nachylenia ”oJaci gJównych oraz o ”rzesuniętych 
w pionie kalenicach. 

5. Śo”uszcza się ada”tację istniejącej zabudowy  

w zakresie dotychczasowych ”arametrów oraz do osią-
gnięcia ”arametrów wyznaczonych w ”lanie, w sytuacji 
gdy zabudowa istniejąca ”rzekracza ”rocent zabudowy 
wyznaczony w ”lanie zakazuje się dalszej rozbudowyŁ 

6. Ustalenia dotyczące ”arametrów dziaJek dotyczą 
nowowydzielanych dziaJek budowlanych, dla istnieją-
cych niezabudowanych obowiązuję ”ozostaJe ”arame-

try zagospodarowania. 

 

§ 7Ł Ustala się nastę”ujące zasady lokalizacji i realizacji 
no`ników reklamowych i elementów informacji wizualnej:  

1) będących indywidualnymi budowlami: 

a) wyklucza reklamy wolnostojące w granicach stref  
ochrony konserwatorskiej,  

2) zintegrowanych z budynkami i innymi budowlami: 

a) wyklucza się mowliwo`ć zasJaniania caJo`ci lub 
”rzewawających ”owierzchni elewacji frontowych bu-

dynków, od strony ”rzestrzeni ”ublicznych, no`nikami 
reklamowymi, zakaz nie dotyczy `cian szczytowych 
bez otworów okiennych, 

b) wyklucza się sytuowanie na budynkach no`ników 
reklamowych wymagających  dodatkowej konstrukcji, 

c) do”uszcza się umieszczanie znaków informacji 
wizualnej na ogrodzeniu frontowym nieruchomo`ci  
z zastrzeweniem, we nie mogą być wywsze niw ogrodzenie; 

3)  ustalenia ”owywsze nie obowiązują w stosunku do 
no`ników reklamowych i informacyjnych związanych z krót-

koterminowymi zdarzeniami sportowymi i kulturalnymi;  

4)  ustalenia ”owywsze nie obowiązują w stosunku 
do no`ników reklamowych i informacyjnych, dla któ-
rych do dnia wej`cia w wycie ”lanu, wydano ostateczne 
decyzje lub ”rzyjęto zgJoszenia, w ”rzy”adku ich prze-

budowy lub zmiany lokalizacji zaczynają obowiązywać 
odpowiednio ustalenia pkt 1 i 2. 

 

RozdziaJ 3 

Okre`lenie zasad ochrony `rodowiska, ”rzyrody i kra-

jobrazu kulturowego 

 

§ 8Ł Śla wszystkich terenów ”oJowonych w grani-

cach o”racowania ”lanu obowiązują odpowiednio na-

stę”ujące ustalenia związane z ochroną `rodowiska, 
przyrody: 
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1) zakazuje się realizacji ”rzedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaJywać na `rodowisko, dla których s”o-

rządzenie ra”ortu o oddziaJywaniu na `rodowisko jest 
obligatoryjnie wymagane w rozumieniu ”rze”isów od-

rębnych, z wyJączeniem ”rzedsięwzięć związanych  
z ”rowadzoną rolniczą i le`ną dziaJalno`cią ”rodukcyj-

ną, realizacją dróg, uzbrojenia i zabez”ieczenia terenu, 
”od warunkiem dotrzymania wszelkich ograniczeL i 
wymogów wynikających z ”rze”isów odrębnych; 

2) zakazuje się  lokalizacji obiektów i urządzeL, 
”rzekraczających standardy ochrony `rodowiska i od-

dziaJywujących ”oza granice dziaJki, do której jej wJa-

`ciciele lub uwytkownicy ”osiadają ”rawo dys”onowa-

nia;  

3) zakazuje się jakiejkolwiek dziaJalno`ci gos”odar-

czej związanej ze: skJadowaniem od”adów;  
4) do”uszczenie krótkoterminowego gromadzenia 

od”adów komunalnych i od”adów ”rodukcyjnych  
w granicach dziaJek, na których są wytwarzane lub 
przeznaczane do wykorzystania w ich granicach; 

5) zakazuje się ”rowadzenia dziaJalno`ci gos”odar-

czej której ”rowadzenie mowe ”rzekraczać standardy 
ochrony `rodowiska, w szczególno`ci w zakresie do-

”uszczalnych, warto`ci okre`lonych obowiązującymi 
”rze”isami odrębnymi, emisji zanieczyszczeL ”owietrza, 
wytwarzania haJasu, wibracji, odorów; 

6) do”uszcza się wycięcia lub ”rzesadzenia drzew 
kolidujących z ”odstawowym i do”uszczonym ”rzezna-

czeniem terenu, pod warunkiem kompensacji wycinanej 

zieleni w granicach ”osiadanej wJasno`ci lub we wska-

zanych przez Gminę obszarach ”rzestrzeni publicznej. 

 

§ 9Ł1Ł W zakresie ochrony powietrza przed zanie-

czyszczeniem: 

1) nakazuje się s”eJnienie normatywów w zakresie 
emisji zanieczyszczeL do ”owietrza, w tym hermetyza-

cję ”rocesów technologicznych, ograniczając emisję 
zanieczyszczeL; 

2) nakazuje się  stosowanie ”aliw ekologicznych, o ni-

skiej zawarto`ci związków siarki oraz technologii gwaran-

tujących zachowanie nie”rzekraczalnych wskauników 
emisji zanieczyszczeLŁ 

2. W zakresie ochrony ”owierzchni ziemi i `rodowi-

ska: 

1) nakazuje się ”rzy realizacji robót ziemnych w trakcie 
budowy: zdjąć, zde”onować  oraz ”onownie wykorzystać 
wierzchnią warstwę ziemi organicznej; 

2) nakazuje się masy ziemne ”rzemieszczone w trakcie 

budowy wykorzystać w ”ierwszej kolejno`ci do niwelacji 
terenu lub uksztaJtowania form terenu. 

 

§ 10Ł W zakresie ochrony ”rzed haJasem:  
1) zakazuje się lokalizacji nowych obiektów budow-

lanych i urządzeL ”rzekraczających do”uszczalne ”o-

ziomy haJasu w `rodowisku, ”owodowane ”rzez ”o-

szczególne gru”y uródeJ haJasu oraz linie elektroenerge-

tyczne, w granicach oraz z bez”o`rednim sąsiedztwie 

terenów o ”rzeznaczeniach  wynikających z ”rze”isów 
odrębnych; 

2) w obrębie zabudowy mieszkaniowej, zlokalizowa-

nej w bez”o`rednim sąsiedztwie gJównych tras komu-

nikacyjnych w ”rzy”adku ”rzekroczenia obowiązują-
cych norm nalewy stosować od”owiednie zabez”iecze-

nia akustyczne związane bez”o`rednio z budynkiem lub 
będące samodzielnymi budowlami; 

3) wskazuje się ”rzeznaczenia od”owiadające tere-

nom wymienionym w art. 113 ustawy prawo ochrony 

`rodowiska, dla których do”uszczalny ”oziom haJasu 
okre`lają ”rze”isy odrębne: 

a) tereny ”rzeznaczone ”od zabudowę mieszkanio-

wą: MN2; 
4) dla usJug lokalizowanych w terenach MN2 naka-

zuje się stosowanie norm haJasu jak dla zabudowy 
mieszkaniowej. 

 

§ 11Ł W zakresie ochrony wód nakazuje się: 

1) zabez”ieczenie wód ”owierzchniowych ”rzed za-

nieczyszczeniami wy”Jukanymi z materiaJów stosowa-

nych do budowy oraz wyciekami z maszyn i ”ojazdów, 
jak równiew ”rzed `ciekami z baz trans”ortowo-

s”rzętowych, ”arkingów i wszystkich innych terenów, 
na których, ze względu na ich ”rzeznaczenie i s”osób 
uwytkowania, mowe wystą”ić zagrowenie zanieczysz-

czeniem, poprzez zastosowanie, utwardzenia na-

wierzchni, lokalnej kanalizacji, systemów se”aracji za-

nieczyszczeL ro”o”ochodnych; 

2) utrzymanie, ochrona i odtworzenie istniejących 
ciągów melioracyjnych;  

3) dla realizacji ”rzedsięwzięć mogących ”rowadzić 
do zanieczyszczenia wód ”owierzchniowych i ”odziem-

nych takich jak drogi, ”arkingi, nakazuje się  zabez”ie-

czenia inwestycji ”rzed ”rzenikaniem zanieczyszczeL, 
stosownie do ustaleL wynikających z dokumentacji 
hydrogeologicznej lub innych dokumentacji wymaga-

nych w trybie ”rze”isów odrębnychŁ 
 

§ 12Ł W zakresie ochrony terenów zieleni i warto`ci 
krajobrazowych  nakazuje się: 

1) ochronę zieleni o walorach kom”ozycyjnych sta-

nowiącą charakterystyczne elementy krajobrazu kultu-

rowego, takich jak: pojedyncze drzewa, aleje, szpalery, 

zieleL ”rzywodna; 
2) wymianę, nie likwidację, zdegradowanych lub ko-

lidujących z ”oszerzeniem jezdni bądu rozbudową 
wzdJuw ”asa drogi infrastruktury technicznej sz”alerów 
drzew na jedno- lub dwugatunkowe; 

3) ochronę szaty ro`linnej w celu zwiększenia stop-

nia lesisto`ci, ”o”rzez zwiększenia ”owierzchni za-

drzewieL i zakrzewieL `ród”olnych i nadrzecznych; 
4) w ramach modernizacji istniejących a takwe ”rzy 

trasowaniu i ”rojektowaniu nowych dróg, kawdorazowo 
uwzględniać mowliwo`ć realizacji zieleni urządzonej  
w ”ostaci: sz”alerów drzew, gru” zieleni, w zalewno`ci 
od mowliwo`ci wynikających z szeroko`ci dróg w ich 
liniach rozgraniczającychŁ  
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§ 13Ł1Ł Wyznacza się strefę SZP1 ｦ zagrowenia 
podtopieniem. 

2. W strefie SZP1 obowiązują:  
1) nakazy: 

a) utrzymanie i utrwalanie zieleni nieurządzonej  
w szczególno`ci Jęgów i Jąk, 

b) utrzymanie lub zwiększanie ”rze”ustowo`ci 
wszystkich naturalnych wód ”owierzchniowych oraz ob-

szarów ich naturalnych s”Jywów, 
c) ”rzy budowie nowych obiektów mieszkalnych 

wyniesienie ”osadzki ”arteru na ”oziom ”owywej 0,5 
metra nad poziom gruntu, 

d) stosowanie we wszystkich nowych obiektach ku-

baturowych rozwiązaL technicznych uwzględniających 
zagrowenie podtopieniem; 

2) zakazy: 

a) lokalizacja ferm hodowlanych, 

b) magazynowanie i skJadowanie substancji niebez-

”iecznych jak materiaJy i surowce toksyczne, substancje 
ropopochodne, 

c) wydobywanie ”iasku, wwiru i innych materiaJów 
na skalę ”rzemysJową, 

d) budowa obiektów ”od”iwniczonychŁ 
 

RozdziaJ 4 

Okre`lenie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego  
i zabytków oraz dóbr kultury ws”óJczesnej  

 

§ 14Ł1Ł Wskazuje się, chronione na mocy ”lanu, 
obiekty w”isane do gminnej ewidencji zabytków, 
zaznaczone w rysunku planu szrafem oraz symbolem 

towsamym z numerem ewidencyjnym obiektu: 
1) OE-23 ｦ dom z 1889 roku, ”oJowony ”rzy  

ul. Wiejskiej 10; 

2) OE-24 - dom z 1900 roku, ”oJowony ”rzy  
ul. Wiejskiej 16; 

3) OE-25 - dom z ”oczątku XX wieku, ”oJowony ”rzy 
ul. Wiejskiej; 

4) OE-26 - dom z ”oczątku XX wieku, ”oJowony ”rzy 
ul. Wiejskiej 33; 

5) OE-27 - dom z koLca XIX wieku, ”oJowony ”rzy 
ul. Wiejskiej 35; 

6) OE-28 ｦ ka”liczka dzwonnica z 1 ”oJowy XIX 
wieku, ”oJowona ”rzy ulŁ Wiejskiej ”omiędzy ”osesjami 
nr 33 i 35; 

7) OE-29- szkoJa z ”oczątku XX wieku, ”oJowona 
przy ul. Wiejskiej 49; 

8) OE-37 ｦ aleja ”arkowa (dębowa) z koLca XIX 
wieku ”oJowona ”omiędzy Śębiem a ŚąbrowicamiŁ 

2Ł Śla obiektów w”isanych do gminnej ewidencji 
zabytków ustala się: 

1) nakazy: 

a) zachowania, konserwacji i ochrony, 

b) utrzymania w dobrym stanie technicznym,  

c) utrzymania historycznej kompozycji elewacji, skali 

otworów okiennych i drzwiowych, ich rozmieszczenia,  
detalu architektonicznego oraz materiaJów elewacyj-

nych; 

2) zakazy: 

a) przebudowy, rozbudowy i dobudowy oraz zmiany 

wyglądu elewacji w s”osób zacierający cechy styli-
styczne historycznego obiektu, 

b) wykonywania czę`ciowego remontu elewacji, n”Ł 
czę`ci mieszkalnej w celu dostosowania do usJug han-

dlu, w s”osób dekom”onujący caJo`ciowy ukJad elewa-

cji, do”uszcza się taki remont, jeweli czę`ć elewacji 
ulegnie zniszczeniu w s”osób zagrawający bez”ieczeL-
stwu lub wyraunie sz”ecący,  

c) usuwania historycznego detalu architektonicznego 

oraz historycznych elementów budynku takich jak: ry-

sunek muru ryglowego, ukJad okJadziny drewnianej, 
nisza kapliczkowa w murze itp., w przypadku ich znisz-

czenia ustala się konieczno`ć odtworzenia w tej samej 
formie, 

d) lokalizacja reklam wolnostojących na dziaJce, na 
której znajduje się budynek Oś; 

3) dopuszczenia: 

a)  przebudowy, rozbudowy i dobudowy w polu wy-

znaczonym zapisami planu, przy utrzymaniu stylu bu-

dynku oraz, w czę`ci dobudowywanej, skali, wysoko-

`ci, s”adków dachuŁ 
3Ł Na mocy ”lanu obejmuje się ochroną nastę”ujący 

obiekt tradycyjny, istotny w krajobrazie przestrzennym  

i kulturowym wsi: 

1) OT 1 - gru”a ukrzywowania w Śąbrowicach. 

4Ł Śla obiektów tradycyjnych ustala się: 
1) nakazy: 

a) utrzymania w dobrym stanie technicznym, 

b) utrzymania lokalizacji, 

c) utrzymania funkcji, 

d) utrzymania zasadniczych elementów kompozycji, 

proporcji oraz stylu obiektu. 

5Ł Wskazuje się stanowisko archeologiczne SA - 1 

dokumentujące ”rodukcyjny ”unkt osadniczy kultury 
przeworskiej oraz punkt osadniczy z XIV ｦ XV wieku, 

wpisane do rejestru zabytków decyzją nr A-1111/99. 

6. Wskazuje się stanowisko archeologiczne: SA - 2 

dokumentujące ”unkt osadniczy z okresu ”rahistorii  
i `lad osadnictwa z XIV ｦ XV wieku. 

7Ł Śla stanowisk archeologicznych ustala się, wy-

znaczone graficznie w rysunku planu, strefy ｭWｬ ｦ 

ochrony stanowiska archeologicznego, dla których 
obowiązuje: 

1) nakaz: 

a) ”o”rzedzenia wszelkich ”rac ziemnych, równiew 
inwestycji liniowych związanych z ”rze”rowadzaniem 
sieci instalacji, badaniami ratowniczymi, których zakres 
okre`li kawdorazowo wojewódzki konserwator zabyt-

kówŁ 
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RozdziaJ 5 

Wymagania wynikające z ”otrzeb ksztaJtowania 
przestrzeni publicznych 

 

§ 15Ł1Ł W obszarze objętym ”lanem wystę”ują na-

stę”ujące tereny zaliczane do ”rzestrzeni ”ublicznych  
w rozumieniu ustawy i ”rze”isów odrębnychŁ Są to: 

1) tereny dróg ”ublicznych: 
a) zbiorczych o symbolu: KDZ. 

2. W granicach przestrzeni publicznych: 

1) do”uszcza się realizację elementów maJej archi-

tektury związanych z wy”osaweniem terenów ”ublicz-

nych; 

2) zakazuje się lokalizacji tymczasowych obiektów 
usJugowo - handlowych; 

3) do”uszcza się utrzymanie istniejących i lokalizację 
nowych elementów uzbrojenia technicznego terenów 
na warunkach okre`lonych w rozdziale 8; 

4) do”uszcza się ada”tację istniejącego zagospoda-

rowania terenu, w tym zabudowy, ogrodzeLŁ 
3. Śla realizacji uzbrojenia i wy”osawenia obszaru 

objętego ”lanem, ”lan rezerwuje tereny ”oJowone we-

wnątrz linii rozgraniczających tereny dróg i  tereny ko-

munikacji pieszej, wskazuje lokalizacje i przebiegi  ist-

niejących lub ”lanowanych obiektów, sieci i urządzeL 
infrastruktury technicznej. Lokalizacja w rezerwowa-

nym terenie projektowanego uzbrojenia niezwiązanego 
z gos”odarką drogową i ”otrzebami ruchu drogowego 
zgodnie z ”rze”isami odrębnymiŁ 

 

RozdziaJ 6 

Parametry i wskauniki ksztaJtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu  

 

§ 16Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolach MN2 - 

zabudowy mieszkaniowej z usJugami: 1- 5 MN2. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: MN2 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ zabudowa mieszkaniowa 

jednorodzinna wolnostojąca lub bliuniacza, zabudowa 
zagrodowa, zabudowa usJugowa, warsztaty rzemie`lni-

cze, wraz z ”rzynalewnym zagos”odarowaniemŁ 
3. Dla terenów ustala się: 
1) nakazy: 

a) dziaJka budowlana winna s”eJniać wymogi szero-

ko`ci i ”owierzchni minimalnych: od”owiednio minŁ 
18,0 m i min. 700 m2 oraz maksymalnych: odpowied-

nio 25 m i 1300 m2, 

b) forma dachów, dotyczy gJównych ”oJaci dachu 
budynku: dwus”adowe, dwus”adowe z naczóJkiem lub 
wielospadowe o nachyleniu 25 stopni- 50 stopni,  

z zastrzeweniem ustaleL wynikających z ochrony dzie-

dzictwa kulturowego, 

c) lokalizacja w granicach dziaJki budowlanej dla  

1 lokalu mieszkalnego co najmniej 2 miejsca parkingo-

we dla samochodów osobowych lub dostawczych lub 
garawu i co najmniej 3 miejsca ”arkingowe dla samo-

chodów osobowych lub dostawczych dla kawdych roz-

”oczętych 100,0 m2 ”owierzchni uwytkowych ”rzezna-

czeL do”uszczonych, z wyJączeniem ”owierzchni ”o-

mocniczych, technicznych i gospodarczych, 

d) ”rzestrzeganie ustaleL §§ 5 i 6; 
2) zakazy: 

a) lokalizacji usJug wymagających skJadowania ele-

mentów ”refabrykowanych lub od”adów na otwartym 
terenie dziaJki, 

b) stosowanie ogrodzeL z ”refabrykowanych ”rzęseJ 
betonowych, 

c) stosowanie dachów o rownym kącie nachylenia 
”oJaci oraz o ”rzesuniętych w ”ionie kalenicach; 

3) dopuszczenia: 

a) w granicach kawdej dziaJki budowlanej, ”oJowonej 
w granicach terenów MN2, mowliwo`ć prowadzenia dzia-

Jalno`ci gos”odarczej, lokalizowanej zarówno w ”omiesz-
czeniach zintegrowanych z budynkiem jak i wolnostoją-
cym budynku, z zastrzeweniem iw:  

- wielko`ć dziaJki budowlanej będzie gwarantować 
obsJugę funkcji do”uszczonych w zakresie: dojazdów, 

dostaw, miejsc ”arkingowych, skJadowania od”adów,   
- ”rowadzona dziaJalno`ć gos”odarcza nie mowe 

swoim oddziaJywaniem na `rodowisko wykraczać ”oza 
granice wJasno`ci (lub innej formy ”rawnej uwytkowa-

nia terenu) zgodnie z ”rze”isami odrębnymi, 
b) realizacji dróg wewnętrznych o szeroko`ci w li-

niach rozgraniczających minimum 5 m, w miarę mowli-
wo`ci o szeroko`ci od”owiadającej drogom ”ublicznym 
dojazdowym, w terenach  zabudowanych  nalewy ty-

czyć je w dostosowaniu do istniejącego stanu zago-

spodarowania, w miarę mowliwo`ci bez naruszania 
trwaJych, istniejących ogrodzeL, zieleni i trwaJych urzą-
dzeL zlokalizowanych w ”asie drogowym, 

c) lokalizowanie zabudowy w granicy dziaJki wy-

Jącznie na istniejących dziaJkach nies”eJniających nor-

matywnych wymogów szeroko`ci oraz w przypadku 

zabudowy bliuniaczej, 
d) lokalizacja na wydzielonych dziaJkach obiektów 

usJug, rzemiosJa ”rodukcyjnego, hodowli zwierząt go-

spodarskich do 40 DPJ; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia ”lanu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 17Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolu R1 ｦ tereny 

rolnicze z zabudową rolniczą: 1-6R1. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: R1 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu: 

1) przeznaczenie terenu - rolnicze, w tym: grunty 

orne, u”rawy ”olowe, Jąki, pastwiska, uprawy sadow-

nicze, ogrodnicze, zieleL `ród”olna, drogi i `ciewki `ród-

”olne, staJe i sezonowe wody ”owierzchniowe wraz  
z ”rzynalewnym zagos”odarowaniem terenuŁ 
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3Ł Śla terenów ustala się: 
1) nakazy: 

a) ochrona istniejącej zieleni wysokiej `ród”olnej, 

b) zagwarantowanie dostę”no`ci komunikacyjnej  
z ukJadu istniejących dróg ”ublicznych lub wewnętrz-
nych,  

c) utrzymanie wód ”owierzchniowych, w szczegól-

no`ci cieków, 
d) wkomponowanie nowych dopuszczonych obiek-

tów w istniejące otoczenie,  
e) ”rzestrzeganie ustaleL §§ 5 i 6; 

2) zakazy: 

a) realizacja nowych obiektów lub ”rzebudowa ist-

niejących bez u”rzedniego uzbrojenia terenu w zakresie 
gospodarki wodno ｦ `ciekowej, gwarantującego ochro-

nę wód ”odziemnych, 
b) lokalizacji obiektów kubaturowych w pasie szero-

ko`ci 5 metrów od górnej krawędzi skar”y brzegowej 
cieku wodnego Sucha; 

3) dopuszczenia: 

a) ada”tacja istniejącej zabudowy, 
b) lokalizacja zabudowy zagrodowej w gospodar-

stwach rolnych o ”owierzchni `redniego gos”odarstwa 
rolnego w Gminie, 

c) dziaJalno`ć gos”odarcza związana z rolnictwem, 
d) realizacja nowych obiektów budowlanych zwią-

zanych z dziaJalno`cią rolniczą, dla których  obowiązują 
parametry: 

ｦ forma dachów ｦ dwuspadowe, dwuspadowe z na-

czóJkiem lub wielos”adowe o nachyleniu 25 sto”ni- 50 

stopni, 

e) budowa stawów rybnych; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia ”lanu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 18Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolu R2 - tereny 

rolnicze: 1-4R2. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: R2 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 

planu: 

1) przeznaczenie terenu: rolnicze, w tym: grunty or-

ne, u”rawy ”olowe, Jąki, ”astwiska, u”rawy sadowni-

cze, ogrodnicze, zieleL `ród”olna, drogi i `ciewki `ród-

”olne, staJe i sezonowe wody ”owierzchnioweŁ 
3Ł Śla terenów ustala się: 
1) nakazy: 

a) ochrona istniejącej zieleni wysokiej `ród”olnej, 
b) zagwarantowanie dostę”no`ci komunikacyjnej  

z ukJadu istniejących dróg ”ublicznych lub wewnętrz-
nych,  

c) utrzymanie wód ”owierzchniowych, w szczegól-

no`ci cieków; 
2) zakazy: 

a) realizacja nowej zabudowy rolniczej; 

3) dopuszczenia: 

a) ada”tacja istniejącej zabudowy, 
b) budowa stawów rybnych, zbiorników wodnych; 

4) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia ”lanu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 19Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolu ZP - zieleni 

parkowej: 1ZP. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: ZP 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu: 

1) ”rzeznaczenie terenu: zieleL ”arkowa, wraz z ”rzy-

nalewnym zagos”odarowaniem terenuŁ 
3Ł Śla terenów ustala się: 
1) nakazy: 

a) utrzymanie i ”ielęgnacja istniejącej zieleni, 
b) w razie konieczno`ci wycinki drzew wymiana na 

nowe w tym samym gatunku; 

2) dopuszczenia: 

a) wycinka drzewostanu ze względu na stan zdro-

wotny; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia ”lanu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 20Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolu ZL ｦ le`nej: 
1-5ZL. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: ZL 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ lasy w tym: lasy paL-
stwowe i ”rywatne, wraz z wystę”ującymi polanami, 

drogami i `ciewkami `ródle`nymi, staJymi i sezonowymi 
wodami ”owierzchniowymi wraz z ”rzynalewnym zago-

spodarowaniem terenu. 

3Ł Śla terenów ustala się: 
1) nakazy: 

a) ochrona siedlisk stanowiących naturalne fragmen-

ty rodzimej ”rzyrody, ze względu na zachowanie równo-

rodno`ci ”rzyrodniczej, le`nych zasobów genetycznych, 
walorów krajobrazowych,  

b) nowe zalesienia nieuwytków oraz innych gruntów 
nadających się ”od zalesienia zgodnie z wymogami 
”rze”isów odrębnych, wyznaczonych graficznie w ”la-

nie, 

c) zachowanie lasów w dobrym stanie zdrowotnym  
i sanitarnym, 

d) odtwarzanie kom”leksów le`nych ”rzez ksztaJto-

wanie struktury gatunkowej i przestrzennej odpowied-

niej dla danego siedliska, 

e) ograniczanie stosowania zrębów zu”eJnych do 
najsJabszych siedlisk le`nych, ”rowadzenie `cinki 
drzew, zrywki i wywozu drewna w s”osób za”ewniają-
cy w maksymalnym sto”niu ochronę gleby i ro`linno`ci 
le`nej; 

2) zakazy: 

a) zabudowa za wyjątkiem do”uszczonej na ”od-

stawie ”rze”isów odrębnych, 
b) trwaJe osuszanie bagien i obszarów ”odmokJych, 

za wyjątkiem ”rzy”adków, w których wyniki ”rze”ro-
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wadzonych badan i eks”ertyz wykluczają niekorzystny 
w”Jyw tego zabiegu na stosunki wodne, 

c) zmiana stosunków wodnych ”oza dziaJaniami 
zmierzającymi do zachowania dobrego stanu sanitarne-

go. 

2) dopuszczenia: 

a) trasy turystyczne, rowerowe i hi””iczne, `ciewki 
dydaktyczne i miejsca widokowe, 

b) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich ”ól i 
zagród; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia ”lanu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 21Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolu ZLd ｦ 

zieleni dolesieL: 1-3ZLd. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: ZLd 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ dolesienia na gruntach 

rolnych, nieuwytkach, obszarach wyznaczonych na 
”odstawie ”rze”isów odrębnych oraz istniejących za-

drzewieL, wraz z ”rzynalewnym zagos”odarowaniem 
terenu. 

3Ł Śla terenów ustala się: 
1) nakazy: 

a) ochrona siedlisk stanowiących naturalne fragmen-

ty rodzimej ”rzyrody, ze względu na zachowanie równo-

rodno`ci ”rzyrodniczej, le`nych zasobów genetycznych, 
walorów krajobrazowych,  

b) nowe zalesienia nieuwytków oraz innych gruntów 
nadających się ”od zalesienia zgodnie z wymogami 
”rze”isów odrębnych, wyznaczonych graficznie w 
planie; 

2) dopuszczenia: 

a) ada”tacja istniejącej zabudowy, 
b) trasy turystyczne, rowerowe i hi””iczne, `ciewki 

dydaktyczne i miejsca widokowe, 

c) drogi wewnętrzne, dojazdy do sąsiednich ”ól  
i zagród; 

3) ograniczenia: 

a) obowiązują ustalenia ”lanu wynikające z wyzna-

czonych stref. 

 

§ 22.1. Wyznacza się tereny o symbolu WS - wód 

”owierzchniowych `ródlądowych: 1WS, 2WS. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: WS 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ wody otwarte: rzeki, 

strumienie, wyznaczane w granicach uwytku, z ”rzyna-

lewnym zagos”odarowaniemŁ 
3Ł Śla terenów ustala się: 
1) nakazy:  

a) utrzymanie w dobrym stanie istniejących wód 
”owierzchniowych, w tym wycinka drzew i krzewów 
ograniczających ”rze”Jyw wód,  

b) utrzymanie i ochrona naturalnego uksztaJtowania 
terenu, koryt ”otoków, 

c) zachowanie i utrzymanie flory i fauny o charakte-

rze siedlisk naturalnych i  ”ól naturalnych, 
d) wszelkie ”rzedsięwzięcia w granicach terenów W 

wymagają uzgodnieL i o”inii administratora wód ”o-

wierzchniowych oraz pozostaJych wJa`ciwych stron,  
w trybie ”rze”isów odrębnych; 

2) zakazy: 

a) budowa obiektów i budowli, nie dotyczy budowli 
związanych z ochroną ”rzeciw”owodziową oraz mo-

stów i kJadek, 
b) ujmowanie wód ”owierzchniowych w kolektory, 

rury lub elementy prefabrykowane i upraszczania linii 

brzegowej; 

3) dopuszczenia: 

a) regulacja  wód ”owierzchniowych w s”osób nie- 

”owodujący utraty ich naturalnego charakteru, 
b) regulacja wyJącznie w miejscach wynikających  

z o”inii hydrologicznych i wymogów ochrony ”rzeciw-

powodziowej, 

c) zabez”ieczenie i uksztaJtowanie brzegów na od-

cinkach terenów zagrowonych zalaniem w sąsiedztwie 
istniejącej zabudowy mieszkaniowej i usJugowejŁ 

 

§ 23Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolach KDZ ｦ 

dróg ”ublicznych klasy zbiorczej: 1KDZ, 2KDZ. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: KDZ 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu: 

1) przeznaczenie terenu -  powiatowa droga publicz-

na klasy zbiorczej. 

3Ł Śla terenów ustala się: 
1) nakazy:  

a) utrzymanie ”arametrów: 
- szeroko`ć w liniach rozgraniczających 20 m, 

- szeroko`ć ”asa jezdni wedJug ”rze”isów odręb-

nych, 

b) w ”rzy”adku ”rzebudowy obowiązek budowy 
urządzeL do ujmowania i ”odczyszczania caJo`ci `cie-

ków deszczowych oraz zabez”ieczających wody i grunt 
”rzed skutkami wy”adków i awarii wedJug ”rze”isów 
odrębnych, 

c) ”ozostawienie istniejących w ”asach drogowych 
obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej - ta-

kie jak ka”liczki i krzywe ”rzydrowne, 
d) wykonania, w terenach zabudowanych, chodnika 

po obydwu stronach jezdni; 

2) dopuszczenia:  

a) ”ozostawienie istniejącej w ”asach drogowych 
zieleni ”rzydrownej o ile nie koliduje z ”rawidJowym 
utrzymaniem dróg oraz nie zakJóca warunków bez”ie-

czeLstwa ruchu, 
b) realizacja zieleni oraz urządzeL infrastruktury 

technicznej na zasadach okre`lonych w ”rze”isach 
odrębnych, 
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c) zachowanie istniejącego stanu zagos”odarowania 
(ogrodzeL, obiektów, innych trwaJych urządzeL) na 
zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

d) wydzielanie `ciewek rowerowych, 
e) ograniczenie ”arametru szeroko`ci w liniach roz-

graniczających do stanu istniejącegoŁ 
 

§ 24Ł1Ł Wyznacza się tereny o symbolach KDW ｦ 

dróg wewnętrznych 1- 4KDW. 

2Ł Ustalenia ”lanu dla terenów o symbolach: KDW 

obowiązują w granicach wyznaczonych na rysunku 
planu: 

1) przeznaczenie terenu ｦ droga wewnętrzna ｦ ciąg 
pieszo jezdny. 

3Ł Śla terenów ustala się: 
1) nakazy:  

a) utrzymanie ”arametrów: 
- szeroko`ć w liniach rozgraniczających 8 m,  

- szeroko`ć ”asa jezdni minimum 6 metrów, 
b) wykonanie ”laców do zawracania zgodnie z ”rze-

”isami odrębnymi na koLcach dróg bez ”rzejazdu, 
c) ”ozostawienie istniejących w ”asach drogowych 

obiektów uznanych za zabytki kultury materialnej - ta-

kie jak ka”liczki i krzywe ”rzydrowne; 

2) dopuszczenia:  

a) ”ozostawienie istniejącej w ”asach drogowych 

zieleni ”rzydrownej o ile nie koliduje z ”rawidJowym 

utrzymaniem dróg oraz nie zakJóca warunków bez”ie-

czeLstwa ruchu, 
b) realizacja zieleni oraz urządzeL infrastruktury 

technicznej na zasadach okre`lonych w ”rze”isach 
odrębnych, 

c) zachowanie istniejącego stanu zagospodarowania 

(ogrodzeL, obiektów, innych trwaJych urządzeL) na 
zasadach okre`lonych w ”rze”isach odrębnych, 

d) wydzielanie `ciewek rowerowych, 
e) ograniczenie ”arametru szeroko`ci w liniach roz-

graniczających do stanu istniejącegoŁ 
 

RozdziaJ 7 

Ustalenia szczegóJowe  
 

§ 25Ł1Ł W ”lanie dla kawdego z terenów, wyznaczo-

nych w rysunku ”lanu liniami rozgraniczającymi, obo-

wiązują indywidualne ustalenia ”arametryczne i wskau-
niki ksztaJtowania zabudowy oraz zagos”odarowania 
terenu,  zdefiniowane i zestawione poniwej  w formie 
tabelarycznej. 

2. W tabelach podano oznaczenia i  parametry: 

1) kolumna 1 - numer i symbol terenu; 

2) kolumna 2 - ”rocent terenów zabudowanych Pz; 
3) kolumna 3 - ”rocent terenów biologicznie czyn-

nych Pb; 

4) kolumna 4 - wysoko`ć zabudowy; 

5) kolumna 5 - obowiązujące dla terenu ustalenia 
strefowe. 

 

§ 26. Śla terenów ”oJowonych w miejscowo`ci Śą-
browice ustala się: 

 

1 2 3 4 5 

1MN2 40 25 2k/10 m SN 

2 MN2 40 25 2k/10 m SN 

3 MN2 40 25 2k/10 m --- 

4 MN2 40 25 2k/10 m SN 

5 MN2 40 25 2k/10 m SN 

 

 

2) dla terenów R1: 

1 2 3 4 5 

1R1 10 70 2k/10 m SZP1 

2R1 10 70 2k/10 m SZP1 

3R1 10 70 2k/10 m SZP1 

4R1 10 70 2k/10 m SZP1 

5R1 10 70 2k/10 m W, SN 

6R1 10 70 2k/10 m SN 

 

  

1) dla terenów MN2: 
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3) dla terenów R2: 
1 2 3 4 5 

1R2 --- --- --- SZP1,WN 

2R2 --- --- --- SZP1 

3R2 --- --- --- SZP1 

4R2 --- --- --- SZP1,SN 

 

4) dla terenów źL: 
1 2 3 4 5 

1ZL --- --- --- --- 

2 ZL --- --- --- --- 

3 ZL --- --- --- --- 

4 ZL --- --- --- --- 

5 ZL --- --- --- SZP1 

 

5) dla terenów źLd: 
1 2 3 4 5 

1ZLd --- --- --- --- 

2 ZLd --- --- --- --- 

3 ZLd --- --- --- --- 

 

6) dla terenów źP: 
1 2 3 4 5 

1ZP --- 50 ---  SZP1 

 

7) dla terenów WS: 
1 2 3 4 5 

1WS --- --- --- --- 

2WS --- --- --- --- 
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RozdziaJ 8 

źasady obsJugi w zakresie infrastruktury technicznej 
i gospodarowania odpadami 

 

§ 27Ł1Ł W ”lanie okre`la się zasady obsJugi  
w zakresie infrastruktury technicznej tjŁ: sieci, ”rzyJą-
czy, obiektów technologicznych i inwynierskich (nie- 

będących terenem), które ”oJowone są w granicach 
innych wyodrębnionych w ”lanie terenów o równym 
przeznaczeniu (w tym w terenach drogowych i kolejo-

wych).  

2. Ilekroć w ”lanie jest mowa o uzbrojeniu terenu 
(dziaJki) lub infrastrukturze technicznej, dla wszystkich 

rodzajów infrastruktury technicznej obowiązują nastę-
”ujące ustalenia ogólne: 

1) ustala się w ”ierwszej kolejno`ci realizację no-

wych elementów infrastruktury technicznej w grani-

cach linii rozgraniczających drógŁ Lokalizowanie w ”a-

sie drogowym urządzeL i obiektów niezwiązanych  
z gos”odarką drogową lub ”otrzebami ruchu, mowe 
nastą”ić zgodnie z ”rze”isami odrębnymi; 

2) do”uszcza się w uzasadnionych ”rzy”adkach ich 
realizację ”oza wwŁ liniami ”od warunkiem, we ”lano-

wane ”rzebiegi nie są kolizyjne z ”ozostaJymi ustale-

niami planu; 

3) ”rzebiegi ”rzyJączy do ”rojektowanych obiektów, 
lokalizacja nowych budowli inwynierskich it”Ł inwesty-

cji, które nie ”osiadają swojego jednoznacznego gra-

ficznego oznaczenia w rysunku ”lanu, a okre`lone są, 
lub wynikają z tekstu uchwaJy bądu ”rze”isów odręb-

nych, mogą być realizowane na biewąco zgodnie z ”o-

trzebami wnioskodawców oraz mowliwo`ciami ”o-

szczególnych dys”onentów i uwytkowników mediów, 
”rzy zachowaniu ”ozostaJych ustaleL ”lanu; 

4) wszelkie oznaczone na rysunku planu przebiegi 

sieci odnoszą się do ”odstawowego systemu zasilania  
i obsJugi; 

5) wydzielanie niezalewnych nieruchomo`ci dla inwe-

stycji liniowych lub obiektów technologicznych mowli-
we jest niezalewnie od ustaleL szczegóJowych dla ”o-

szczególnych terenów, je`li tego wymagają aktualnie 
obowiązujące ”rze”isy odrębne i nienaruszone są ”ozo-

staJe ustalenia ”lanu; 

6) ustala się, iw w ”rzy”adkach ”lanowania jakich-

kolwiek ”rac związanych z remontem, ”rzebudową, 
”rzekJadką lub budową nowych elementów infrastruk-

tury technicznej, nalewy zachować obowiązujące odle-

gJo`ci od ”ozostaJych elementów uzbrojenia i zagos”o-

darowania wg ”rze”isów odrębnych, a takwe nalewy 
”osiadać aktualne warunki techniczne i uzgodnienia,  

wydane ”rzez wJa`cicieli i dys”onentów ”oszczegól-

nych mediów, dotyczące konkretnego ”rzedsięwzięcia 
budowlanego; 

7) ”rzebudowy i modernizacje systemów infrastruk-

tury technicznej nalewy realizować wy”rzedzająco lub 
równolegle z docelowym ”rogramem modernizacji caJe-

go obszaru przestrzeni publicznej; 

8) do”uszcza się realizację nowej infrastruktury (”o 
modernizacji obszaru przestrzeni publicznej), pod rygo-

rem bezwzględnego do”rowadzenia caJo`ci terenu do 
stanu ”o”rzedzającego inwestycje zgodnie z przepisami 

odrębnymiŁ 
3. Śla wszystkich terenów (dziaJek) ustala się w za-

lewno`ci od ”otrzeb wy”osawenie w sieci: wodociągową 
- W, elektroenergetyczną - E, kanalizację sanitarną  
i deszczową - K, cie”Jowniczą - C, gazową ｦ G a takwe 

teletechniczną - T oraz inne niewymienione z nazwy - I, 

wraz ze związanymi z nimi urządzeniami wynikającymi 
z ”rze”isów odrębnych oraz ”rzynalewnymi im ”asami 
obsJugi technicznej. 

4. Śla ”oszczególnych terenów (dziaJek) w zalewno-

`ci od s”ecyfiki ”rzeznaczenia ustalonego w ”lanie, 
uzalewnia się mowliwo`ć realizacji ”rzedsięwzięć od: 

1) zapewnienia dla nich dostawy wody zgodnych  

z ustaleniami § 27 ust. 6 i energii elektrycznej, zgod-

nych z ustaleniami § 27 ust. 7; 

2) rozwiązania dla nich ”roblemów gos”odarki `cie-

kowej, zgodnych z ustaleniami § 27 ust. 8; 

3) rozwiązania dla nich ”roblemów w zakresie do-

stawy energii cieplnej i gazu, zgodnych z ustaleniami  

§ 27 ust. 9 i 10. 

5. Śla ”oszczególnych terenów (dziaJek) w zalewno-

`ci od s”ecyfiki ”rzeznaczenia ustalonego w ”lanie, 
mowliwo`ć realizacji ”rzedsięwzięć stymuluje rozwój: 

1) sieci teletechnicznych, zgodnie z ustaleniami § 27 
ust. 11, 

2) sieci innych niewymienionych, zgodnie z ustale-

niami § 27 ust. 12. 

6. W zalewno`ci od ”otrzeb zagwarantowanie ”eJne-

go ”okrycia za”otrzebowania na wodę z istniejącej  
i rozbudowywanej gminnej sieci wodociągowej W,  

z do”uszczeniem (lokalnie) uwytkowania studni ”od 
warunkiem zbadania ”rzydatno`ci ujęcia (n”Ł dla celów 
bytowych, technologicznych, ””owŁ it”Ł). 

7. W zalewno`ci od ”otrzeb zagwarantowanie ”eJne-

go pokrycia zapotrzebowania na energię elektryczną  
z istniejącej i rozbudowywanej sieci elektroenergetycz-

nej E, z uwzględnieniem nastę”ujących uwarunkowaL:  
1) realizacji linii kablowych podziemnych, niewyklu-

czając mowliwo`ci realizacji na”owietrznych linii energe-

tycznych; 

2) lokalizacji nowych stacji transformatorowych na 

dziaJkach wydzielonych, będących we wJadaniu do-

stawcy energii, w terenach zielonych, bądu w grani-

cach terenów ”ozostaJych funkcji; 
3) wyznacza się obszar obsJugi technicznej dla linii 

15 kV (sieci SN) o szeroko`ci 16 m (po 8 m od osi 

linii), oznaczony na rysunku planu jako strefa technicz-

na linii `redniego na”ięcia; 
4) wyznacza się wzdJuw  linii 110 kV strefę ograni-

czonego uwytkowania, obejmującą obszar zlokalizowa-

ny bez”o`rednio ”od linią oraz ”asy terenu o szeroko`ci 
15 m od skrajnego przewodu linii, po obu jej stronach. 

8. W zalewno`ci od ”otrzeb zagwarantowanie od-

”rowadzenia `cieków do istniejącego i rozbudowywa-
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nego systemu sieci kanalizacyjnej K, pod warunkiem, 

we `cieki sanitarne i wody deszczowe będą od”owiadać 
parametrom o których mowa w ”rze”isach odrębnych, 
a takwe z uwzględnieniem nastę”ujących uwarunko-

waL: 
1) lokalizacja nowej sieci kanalizacyjnej w liniach 

rozgraniczających dróg z uwzględnieniem ”rze”isów 
odrębnych, w o”arciu o konce”cję ”rogramową kanali-
zacji sanitarnej oraz konieczną dokumentację tech-

niczną, w uzgodnieniu z wJa`ciwym zarządcą drogi,  
w szczególnych ”rzy”adkach do”uszcza się ”rzebieg 
kanaJów ”rzez tereny dziaJek ”rywatnych ｦ po uzyska-

niu zgody ich wJa`cicieli; 
2) w”rowadza się zakaz od”rowadzania i gromadze-

nia `cieków w zbiornikach bezod”Jywowych (”rze”is 
obowiązuje do”iero ”o realizacji docelowego systemu 
sieci kanalizacyjnej); 

3) w”rowadza się zakaz stosowania systemów in-

dywidualnych lub gru”owych oczyszczania `cieków  
z od”rowadzeniem do wód lub ziemi (”rze”is obowiązu-

je dopiero po realizacji docelowego systemu sieci kana-

lizacyjnej); 

4) lokalizacja nowych obiektów technologicznych 
(”rze”om”owni) tylko na dziaJkach wydzielonych będą-
cych we wJadaniu dys”onenta sieci; 

5) odwadniania ”arkingów wydzielonych, ”laców 
manewrowych, ”ostojowych i magazynowo skJado-

wych do kanalizacji deszczowej, po ich uprzednim pod-

czyszczeniu i s”eJnieniu wymogów ”rze”isów odręb-

nych; 

6) w razie braku mowliwo`ci ”rzyJączenia do sieci 
kanalizacji deszczowej lub ogólnos”Jawnej, do”uszcza 
się od”rowadzanie wód o”adowych na wJasny teren 
nieutwardzony, do doJów chJonnych lub do zbiorników 
retencyjnych. 

9. W zalewno`ci od ”otrzeb, do”uszcza się mowli-
wo`ć ”okrycia za”otrzebowania na cie”Jo - co, z lokal-

nych sieci cie”Jowniczych: 

1) do”uszcza się lokalizację nowych sieci cie”Jowni-

czych w liniach rozgraniczających dróg z uwzględnie-

niem ”rze”isów odrębnych; 
2) ustala się likwidację lokalnych, maJych i nisko 

s”rawnych kotJowni węglowych, zamieniając je na 
uródJa zasilane ｭczystymiｬ ”aliwami lub wJączając do 
systemów zasilanych ze uródeJ wysoko sprawnych; 

3) ustala się w obiektach nowych i modernizowa-

nych obowiązek stosowania tzwŁ ｭczystychｬ ”aliw, 
które ograniczają wielko`ć emisji i zanieczyszczeL ”o-

wietrza; 

4) do”uszcza się mowliwo`ć ”okrycia za”otrzebowa-

nia w cie”Jo realizowane w o”arciu o zasilanie energią 
elektrycznąŁ 

10. W zalewno`ci od ”otrzeb za”ewnienie ”okrycia 
zapotrzebowania na gaz z rozbudowywanej sieci gazo-

wej G, dla celów bytowych, ”rzemysJowych i oraz ce-

lów grzewczych, z uwzględnieniem nastę”ujących 
uwarunkowaL: 

1) odlegJo`ci ”odstawowe ”rojektowanych gazocią-
gów od obiektów terenowych w zalewno`ci od rodzaju 
obiektu okre`lają ”rze”isy odrębne; 

2) ”rzez teren objęty ”lanem będzie ”rzebiegaJ ”rojek-

towany gazociąg `redniego ci`nienia (ŚN 90 PN 0,3 MPa) 
od stacji gazowej redukcyjno - pomiarowej w Tarnowie 

O”olskim do zakJadu ”rodukcyjnego ｭRolnikｬ w ŚaLcuŁ 
11. źa”ewnienie dostę”u do istniejącej i rozbudo-

wanej sieci telekomunikacyjnej z dąweniem do skablo-

wania sieci:  

1) do”uszcza się lokalizację nowych anten telefonii 
bezprzewodowych itp. w granicach samodzielnych 

dziaJek lub na obiektach, które nie ”odlegają ochronie 
ze względów konserwatorskich, w miejscach nieeks”o-

nowanych, ”rzy zachowaniu wszystkich wymogów 
lokalizacyjnych i formalnoprawnych; 

2) zakaz lokalizacji stacji, urządzeL nadawczych  

i centrali telekomunikacyjnych w bez”o`rednim sąsiedz-

twie, to jest w odlegJo`ci mniejszej niw 30 m od budyn-

ków funkcji MN2Ł 
12. Mowliwo`ć realizacji sieci innych tjŁ: telewizja 

kablowa, alarmowa, itp.. 

 

§ 28Ł W zakresie gospodarowania odpadami ustala 

się: 
1) dla caJego obszaru objętego ”lanem obowiązuje 

zakaz skJadowania, utylizacji i ”rzerabiania od”adów 
komunalnych; 

2) do”uszcza się krótkoterminowe gromadzenia od-

”adów komunalnych i od”adów ”rodukcyjnych w gra-

nicach dziaJek na których są wytwarzane; 

3) dopuszcza się utworzenie ”unktu odbioru i tym-

czasowego magazynowania od”adów niebez”iecznych 
(baterie, akumulatory, `wietlówki, ”rze”racowane oleje 
it”Ł) ”rzy zachowaniu wszystkich ustaleL strefowych; 

4) dla ”rowadzenia ”rawidJowej gos”odarki od”a-

dami wprowadza się wymóg dla ”lanowanych w tym 
terenie nowych funkcji: minimalizacji ilo`ci wytwarzania 
od”adów, segregacji (ze szczególnym uwzględnieniem 
ewentualnych od”adów niebez”iecznych) zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie ”rze”isami; 

5) nakaz selektywnego gromadzenia i poddanie 

unieszkodliwianiu od”adów medycznych ”owstających 
w związku z udzielaniem `wiadczeL zdrowotnych, 
zgodnie z obowiązującymi ”rze”isami odrębnymi; 

6) nakaz wy”osawenia terenów intensywnego ruchu 
”ieszego i rowerowego KŚP, w urządzenia do groma-

dzenia od”adów, dostosowane do technologii ich wy-

wozu i utylizacji; 

7) zakaz prowadzenia gospodarki odpadami, mogą-
cej mieć negatywny w”Jyw na wody ”owierzchniowe, 

8) dla wszystkich ”osesji obowiązek zawarcia od-

”owiednich umów (z u”rawnionymi ”rzedsiębiorstwa-

mi) za”ewniających ciągJy odbiór od”adów; 

9) dla wszystkich ”odmiotów gos”odarczych obo-

wiązek ”osiadania uregulowanego stanu formalno 
prawnego z zakresu gospodarki odpadami, zgodnego  

z obowiązującymi ”rze”isamiŁ 
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RozdziaJ 9 

S”osób i termin tymczasowego zagospodarowania, 

urządzania i uwytkowania terenów 

 

§ 29Ł Ustala się nastę”ujące zasady tymczasowego 
zagos”odarowania czę`ci lub caJo`ci dziaJki ”oJowonej 
w granicach terenu o innym przeznaczeniu podstawo-

wym i dopuszczonym: 

1) dopuszczenie realizacji zaplecza budowy oraz 

 ”rzedsięwzięć tymczasowych; 

2) dopuszczenie realizacji nowych tymczasowych 

obiektów budowlanych nie”oJączonych trwale z grun-

tem, a takwe lokalizację tymczasowych terenowych 
”arkingów z zastrzeweniem, iw ”rzedsięwzięcia s”eJnią 
wymogi wynikające z ”rze”isów odrębnych oraz usta-

leL szczegóJowych  planu; 

3) do”uszczenie realizacji tymczasowych urządzeL  
i obiektów reklamowych; 

4) w momencie ”ojawienia się, w odniesieniu do 
konkretnego terenu, realnych, związanych z konkret-

nym inwestorem mowliwo`ci realizacji ”odstawowego 
jego przeznaczenia, dopuszczone zagospodarowanie  

i zabudowa tymczasowa winna niezwJocznie ulec li-
kwidacji, w trybie wynikającym z ”rze”isów odrębnychŁ 

 

RozdziaJ ńŃ 

Granice i s”osoby zagos”odarowania terenów lub 
obiektów ”odlegających ochronie, ustalonych na ”od-

stawie odrębnych ”rze”isów 

 

§ 30Ł1Ł W obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują 
tereny zamknięteŁ 

2. W obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują obsza-

ry górnicze oraz  tereny górniczeŁ  
3. W obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują obsza-

ry narawone na niebez”ieczeLstwo ”owodziŁ 
4. W obszarze objętym ”lanem nie wystę”ują obsza-

ry zagrowone osuwaniem się mas ziemnychŁ 
 

RozdziaJ ńń 

SzczegóJowe zasady i warunki scalania i ”odziaJu 
nieruchomo`ci 

 

§ 31.1. źasady dokonywania ”odziaJów geodezyj-

nych terenów, w tym wydzielenia terenów dróg, nalewy 
”rzyjmować zgodnie z ustaleniami graficznymi rysunku 
planu oraz odpowiednimi ustaleniami tekstowymi 

uchwaJyŁ   

2. Wydzielenia czę`ci dziaJek ”rzejmowanych ”od 
drogi ”ubliczne winny nastę”ować ”rzy jednoczesnej 
`cisJej koordynacji: ”rojektu ”lanowanej nowej lub 
”rzebudowywanej drogi ”ublicznej, z uwzględnieniem 
jej istniejących i ”lanowanych elementów uzbrojenia 
technicznego terenu oraz  wstę”nego ”rojektu ”odziaJu 

nieruchomo`ci ”od ”as drogowy wytyczany w norma-

tywnych liniach rozgraniczających, z zastrzeweniem 
”rze”isów odrębnychŁ  

3. W terenach, dla których nie okre`la się szczegó-
Jowych zasad wydzielania dziaJek, w tym scalania  
i ”odziaJu wewnątrz ”oszczególnych terenów, ”odzia-

Jów nalewy dokonywać zgodnie z: ”rze”isami odrębny-

mi i ustalonymi w ”lanie dla ”oszczególnych ”rzezna-

czeL, minimalnymi szeroko`ciami dziaJek budowlanych  
i minimalnymi ich ”owierzchniami, a takwe z odpowied-

nimi ustaleniami tekstowymi uchwaJy. 

4. W przypadku tyczenia w terenie wyznaczonych 

w ”lanie linii rozgraniczających dla terenów oraz tere-

nów dróg, z uwagi na grafikę i ”rzyjętą w rysunku ”la-

nu od”owiednią grubo`ć linii, za ”unkt odniesienia ty-

czenia ”rzyjmuje się `rodek osi danej linii rozgraniczają-
cej. 

 

RozdziaJ 12 

Stawki ”rocentowe, na ”odstawie których ustala się 
o”Jatę, o której mowa w artŁ 36 ustŁ 4 ustawy o ”la-

nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

 

§ 32Ł Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu 

i zagospodarowaniu ”rzestrzennym ustala się stawkę 
o”Jat od wzrostu warto`ci nieruchomo`ci z tytuJu 
uchwalenia ”lanu w wysoko`ci: 

1) tereny funkcji MN2 ｦ 15%. 

 

RozdziaJ 13 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 33Ł1Ł Wykonanie uchwaJy ”owierza się Wójtowi 
Gminy ChrząstowiceŁ 

2. UchwaJa ”odlega ”ublikacji na stronie interneto-

wej Gminy. 

3. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 30 dni od 
dnia ogJoszenia w Śzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego.  

 

Przewodniczący  
Rady Gminy 

RafaJ Bartek 
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Wykaz uwag wniesionych do wyJowonego do ”ublicznego wglądu 

”rojektu miejscowego ”lanu zagos”odarowania ”rzestrzennego wsi Śąbrowice 

 

L.P. 

Data 

w”Jywu 

uwagi 

Nazwisko  

i imię, nazwa jednostki 

organizacyjnej i adres 

zgJaszającego uwagi 

Tre`ć uwagi 

Oznaczenie 

nierucho-

mo`ci, 
której 

dotyczy 

uwaga 

Ustalenie 

projektu planu 

dla  

nieruchomo`ci, 
której dotyczy 

uwaga 

Rozstrzygnięcie Wójta 
w sprawie rozpatrzenie 

uwagi 

Rozstrzygnięcie Rady 
Gminy w sprawie 

rozpatrzenie uwagi 

źaJącznik do uchwaJy 
nrｱŁ ź dniaｱŁ 

Uwaga 

uwzględ 
niona 

Uwaga 

nieuwag 

lędniona 

Uwaga 

uwzględ 
niona 

Uwaga 

nieuwag 

lędniona 

1. 2008.09.29 

Urząd  
Gminy Chrząstowice 

Ul. Dworcowa 38  

46-053 Chrząstowice 

 

źmiana kąta nachyle-

nia ”oJaci dachowych  
z miary procentowej  

na miarę oznaczoną  
w stopniach. 

Zmiana ma  

na celu ujednolicenie   

z istniejącymi ”lanami 

Zapisy 

w tek`cie 

Zapisy 

w tek`cie 
x    

* tekst uwagi w zaJączniku, w tabeli ”odano streszczenie 

 

źaJączniki: 
- zbiór uwag zamieszczonych w wykazie 

 

 

źaJącznik nr 3 

do uchwaJy Nr XXIV/156/2009  

Rady Gminy Chrząstowice  
z dnia 5 lutego 2009 r. 

 

Rozstrzygnięcie dotyczące s”osobu realizacji, za”i-

sanych w miejscowym planie zagospodarowania prze-

strzennego Gminy Chrząstowice, wsi Śąbrowice, inwe-

stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które nalewą 
do zadaL wJasnych gminy oraz zasadach ich finanso-

wania 

 

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

2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-

nym (ŚzŁ UŁ Nr 80, ”ozŁ 717 z ”óunŁ zmŁ), artŁ 7 ustŁ 1 
pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzą-
dzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 

z ”óunŁ zmŁ) oraz artŁ 167 ustŁ 2 ”kt 1 ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U.  

Nr 249, poz. 2104 z ”óunŁ zmŁ), Rada Gminy Chrzą-
stowice rozstrzyga, co nastę”uje: 

 

§ 1Ł ź ustaleL zawartych w uchwale  w s”rawie 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

wynika, we realizacja za”isanych w nim zadaL z zakresu 
infrastruktury technicznej, w tym budowy dróg, `ciewek 
rowerowych, kanalizacji i wodociągów, ”ociąga za 
sobą wydatki z budwetu Gminy w zakresie realizacji 

zadaL wJasnychŁ 
 

§ 2. Inwestycje i nakJady wynikające z realizacji za-

”isów ”rzedmiotowej uchwaJy, w zakresie budowy  
i rozbudowy infrastruktury technicznej, które są nie-

zbędne dla ”rawidJowego i u”orządkowanego zagos”o-

darowania terenu objętego ”lanem, będą finansowane 
ze `rodków: 

1) dochodów ”ublicznych Gminy ｦ ”odatków, wedJug 
”lanowanej realizacji inwestycji, ujętych w ”oszczególnych 
latach w budwecie Gminy;  

2) ”ublicznych, ”ochodzących z budwetu Unii śuro-

pejskiej; 

3) wynikających z ”orozumieL, w ramach ”artner-

stwa prywatno ｦ publicznego; 

4) ze `rodków wJasnych inwestora, na terenie ”o-

siadanych nieruchomo`ciŁ 
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