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UCHWAIA Nr VIIł77ł2011 

 RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 20 czerwca 2011 r. 

 

w s”rawie uchwalenia Miejscowego Planu źagos”odarowania Przestrzennego terenów 
”oJowonych w miejscowo`ciach: Nozdrzec, WesoJa i HJudno CźĘ_Ć I ｦ WESOIA 

 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (ŚzŁ UŁ 
z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z ”óunie–szymi zmianami) 
oraz art. 20 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. Nr 80 poz. 717 z ”óunie–szymi zmianami) oraz ”o 
stwierdzeniu zgodno`ci ze Studium Uwarun—owaL 
i Kierun—ów Zagos”odarowania Przestrzennego Gminy 
Nozdrzec uchwalonym UchwaJą Nr XIVł102ł99 Rady 
Gminy Nozdrzec z dnia 26 ”audzierni—a 1999 rŁ 
z ”óunie–szymi zmianami Rada Gminy Nozdrzec 

uchwala, co nastę”u–e: 
 

RozdziaJ 1 

Ustalenia ogólne 

 

§ 1. 1Ł Uchwala się Mie–scowy Plan 
Zagospodarowania Przestrzennego terenów 
”oJowonych w mie–scowo`ciach: Nozdrzec, WesoJa 
i HJudno, CZĘ_Ć I - WesoJa, zwany dale– ”lanemŁ 

 

2. Przedmiotem ”lanu –est obszar ”oJowony 
w `rod—owe– i ”óJnocne– czę`ci mie–scowo`ci WesoJa 
poza terenami zainwestowania. 

 

3Ł ZaJączni—ami do ninie–sze– uchwaJy są: 
 

1) zaJączni— nr 1 - stanowiący integralną czę`ć 
planu - rysunek planu w skali 1:2000; 

 

2) zaJącznik nr 2 - stanowiący integralną czę`ć 
planu - rysunek planu w skali 1:2000. 

 

4. Tereny o równym ”rzeznaczeniu oznaczone 
są na rysun—u ”lanu symbolami literowymi 
odpowiada–ącymi ich fun—c–i ustanowione– ”rze”isami 
uchwaJyŁ 

 

5. Oznaczenia graficzne na rysunku planu 

w ”ostaci granicy obszaru ob–ętego ”lanem, linii 
rozgranicza–ących tereny o równym ”rzeznaczeniu, 
terenów ochrony —onserwators—ie– oraz symboli 
literowych i cyfrowych są obowiązu–ącymi ustaleniami 
planu. 

 

6Ł Przedmiotem ustaleL ”lanu są nastę”u–ące 

”rzeznaczenia terenów: 
 

1) tereny zabudowy zagrodowej - oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 

4RM, 5RM, 6RM, 7RM i 8RM; 

 

2) tereny zabudowy usJugowe– - oznaczone na 

rysunku planu symbolem 1U; 

 

3) tereny zabudowy techniczno-produkcyjnej - 

lokalizacji elektrowni wiatrowych -oznaczone na 

rysunku planu symbolami: 1PW, 2PW, 3PW, 

4PW, 5PW, 6PW, 7PW, 8PW, 9PW, 10PW, 

11PW, 12PW, 13PW, 14PW i 15PW; 

 

4) tereny infrastruktury technicznej ｧ tereny 

urządzeL ele—troenergetycznych oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1E i 2E oraz tereny 

urządzeL tele—omuni—acy–nych oznaczone na 
rysunku planu symbolem: 1T; 

 

5) tereny komunikacji - oznaczone na rysunku 

planu symbolami: 1KD-D, 2KD-D, 3KD-D, 

1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 

7KDW, 8KDW, 9KDW, 1KDW1, 2KDW1 

i 3KDW1; 

 

6) tereny rolnicze - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1R, 2R, 3R, 4R, 5R, 6R, 7R, 8R, 

9R, 10R, 11R, 12R, 13R, 14R, 15R, 16R, 17R, 

18R, 19R, 20R, 21R, 22R, 23R, 24R, 25R, 

26R, 27R, 28R i 29R; 

 

7) tereny zalesieL - oznaczone na rysunku planu 

symbolem 1ZLD, 2ZLD, 3ZLD, 4ZLD, 5ZLD, 

6ZLD, 7ZLD, 8ZLD, 9ZLD, 10ZLD, 11ZLD, 

12ZLD, 13ZLD, 14ZLD, 15ZLD, 16ZLD, 

17ZLD, 18ZLD, 19ZLD, 20ZLD i 21ZLD; 

 

8) tereny lasów - oznaczone na rysunku planu 

symbolami: 1ZL, 2ZL, 3ZL, 4ZL, 5ZL, 6ZL, 

7ZL, 8ZL, 9ZL, 10ZL, 11ZL, 12ZL, 13ZL, 14ZL, 

15ZL, 16ZL, 17ZL, 18ZL, 19ZL, 20ZL, 21ZL, 

22ZL, 23ZL, 24ZL, 25ZL, 26ZL, 27ZL, 28ZL, 

29ZL, 30ZL, 31ZL, 32ZL, 33ZL, 34ZL, 35ZL, 

36ZL, 37ZL, 38ZL, 39ZL, 40ZL, 41ZL, 42ZL, 

43ZL, 44ZL, 45ZL, 46ZL, 47ZL, 48ZL, 49ZL, 

50ZL, 51ZL i 52ZL; 

 

9) tereny wód ”owierzchniowych `ródlądowych - 
oznaczone na rysunku planu symbolami: 1WS 

i 2WS. 

 

RozdziaJ 2 

Ustalenia obowiązujące na caJym obszarze objętym 
planem 

 

§ 2. 1Ł W granicach caJego obszaru ob–ętego 
”lanem do”uszcza się: 
 

1) mowliwo`ć s—ablowania linii napowietrznych 

oraz poprowadzenia podziemnych linii 

`redniego, wyso—iego na”ięcia 
i `wiatJowodowych; 
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2) wydzielanie dróg wewnętrznych i ciągów 
pieszo-–ezdnych dla obsJugi zabudowy 
mieszkaniowej i usJugowe– bez wyznaczania na 
rysunku planu; 

 

3) ”rzebudowę dróg oraz budowę dróg 
tymczasowych do obszarów od 1PW do 15PW 
bez wyznaczania na rysunku planu; 

 

4) lo—alizac–ę budyn—ów gos”odarczych, 
garawowych, wiat i miejsc postojowych jako 

towarzyszących obiektom mieszkaniowym 

i usJugowym; 
 

5) zmianę —sztaJtu i wiel—o`ci dziaJe— (scalenia 
i ”odziaJy) w dostosowaniu do ich 

przeznaczenia i zasad ich —sztaJtowania 
ustalonych planem; 

 

6) budowę w granicy dziaJe— celem realizac–i 
zabudowy bliuniacze– i szeregowej. 

 

2Ł W granicach caJego obszaru ob–ętego ”lanem 
zabrania się: 
 

1) lo—alizowania obie—tów handlowych 
o ”owierzchni s”rzedawy ”owywe– 2000m2 ; 

 

2) lo—alizowania obie—tów tymczasowych, za 
wy–ąt—iem ”rzeznaczonych do czasowego 
uwyt—owania w tra—cie realizac–i robót 
budowlanych na terenie budowy oraz sJuwących 
montawowi i —onserwac–i urządzeL 
infrastruktury; 

 

3) lo—alizowania więce– niw –ednego budyn—u 
mieszkalnego w zabudowie zagrodowej na 

wydzielone– dziaJce ”rzeznaczone– na ten cel; 
 

4) zadrzewiania terenów zlo—alizowanych ”od 
liniami elektroenergetycznymi i w strefach 

technicznych od tych linii: dla linii 110kV - 20m 

(po 10m w obie strony od osi linii) i dla linii 

30kV i 15kV - 11 m (po 5,5m w obie strony od 

osi linii). 

 

3Ł GJówne ciągi sieci i urządzenia infrastru—tury 
techniczne–, niezbędne do obsJugi ”ro–e—towanych 

terenów zabudowy miesz—aniowe– –ednorodzinne–, 
usJugowe– i techniczno-”rodu—cy–ne– na—azu–e się 
prowadzić w liniach rozgranicza–ących dróg, 
do”uszcza się ”rzebieg sieci i lo—alizac–ę urządzeL 
w terenach wyznaczonych w planie pod inne 

zainwestowanie. 

 

4. Lokalne sieci i urządzenia infrastru—tury 
techniczne– do”uszcza się na obszarze ”lanu 
w ”rzy”ad—ach nie —olidu–ących z ustaleniami planu. 

 

§ 3. 1Ł Zasady zagos”odarowania wyni—a–ące 
z ”otrzeby ochrony `rodowis—a, ”rzyrody i krajobrazu 

kulturowego, dziedzictwa —ulturowego, zabyt—ów 
i dóbr —ultury ws”óJczesne–: 
 

 

1) Śla cie—ów (”oto—ów i rowów melioracyjnych) 

w”rowadza się za—az zabudowy ”o obydwu 
stronach cieku w odlegJo`ci minimum 15,0mŁ 

 

2) Ustala się strefy ochrony —onserwators—ie– dla 
terenów o udokumentowanych warto`ciach 
kulturowych t–Ł terenów stanowis— 
archeologicznych, w zasięgu oznaczonym na 
rysunku planu. 

 

3) Za—azu–e się lo—alizac–i ”rzedsięwzięć 
emitujących haJas ”rze—racza–ący warto`ci 
dopuszczalne (w porze dziennej 55dB, w porze 

nocnej 45dB), o—re`lone w przepisach 

odrębnych z za—resu ochrony `rodowiska oraz 

mogących ”owodować staJe lub o—resowe 
uciąwliwo`ci dla fun—c–i terenów oznaczonych 
na rysunku planu symbolami: 1RM - 8RM - jako 

terenów ”rzeznaczonych ”od zabudowę 
zagrodowąŁ 
 

§ 4. 1. Nakazu–e się utrzymanie na obszarze 
planu sieci i urządzeL infrastru—tury techniczne– 
z mowliwo`cią remontów, ”rzebudowy i rozbudowy. 

 

2Ł Zasady obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej: 

 

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się: 
 

a) zaopatrzenie w wodę do celów bytowo-

gos”odarczych, ”rzeciw”owarowych 
i grzewczych z wodociągu zbiorczego 
”rzebiega–ącego ”oza obszarem planu, 

z istnie–ących u–ęć i wodociągów lo—alnych (w 
tym studni indywidualnych), do”uszcza się 
przebudowę i rozbudowę istnie–ących 
wodociągów oraz realizac–ę nowych o przekroju 

nie mnie–szym niw Ø 125; 
 

b) —onieczno`ć wy”osawenia ”ro–e—towane– sieci 
wodociągowe– w hydranty ””owŁ dla 
zabez”ieczenia ””owŁ obie—tów budowlanych; 

 

2) w za—resie od”rowadzania `cie—ów ustala się: 
 

a) zakaz odprowadzenia nieoczyszczonych 

`cie—ów do wód i ziemi; 

 

b) od”rowadzenie `cie—ów bytowych i o s—Jadzie 
podobnym do bytowych do sieci kanalizacji 

sanitarnej lub zbiorczej o przekroju nie 

mnie–szym niw Ø 160, za—oLczone– 
oczyszczalnią `cie—ów; 

 

c) do czasu realizacji kanalizacji sanitarnej lub 

zbiorcze– mowliwo`ć utylizac–i `cie—ów we 
wJasnych ”rzydomowych oczyszczalniach 
biologicznych i po oczyszczeniu odprowadzenie 

”rzez drenaw rozsącza–ący do ziemi, –e`li ”oziom 
wód gruntowych zna–du–e się co na–mnie– 1,5 m 
”oniwe– ”oziomu w”rowadzania `cie—ów; 
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3) w za—resie od”rowadzania wód o”adowych 
ustala się: 

 

a) od”rowadzenie wód o”adowych do gruntu 
”o”rzez infiltrac–ę ”owierzchniową, w granicach 

wJasne– dziaJ—i; 
 

b) obowiąze— u–mowania wód o”adowych 
z ”owierzchni terenów, z —tórych s”Jyw 
stanowić mowe zagrowenie dla `rodowis—a 
przyrodniczego (par—ingi, tereny usJugowe, 
drogi utwardzone) w lokalne systemy 

kanalizacji deszczowej i ich podczyszczanie 

przed wprowadzeniem do odbiornika; 

 

4) w zakresie elektroenergetyki ustala się: 
 

a) zaopatrzenie w energię ele—tryczną odbywać 
się będzie w o”arciu o: istnie–ącą sieć 
elektroenergetyczną - linie `rednich (15—V) 
i nis—ich na”ięć oraz rozbudowywaną 
i modernizowaną istnie–ącą sieć wraz 
z urządzeniami ele—troenergetycznymi; 

 

5) w zakresie zaopatrzenia w cie”Jo ”lan ustala 
zasadę zao”atrzenia z indywidualnych 

i lo—alnych uródeJ na bazie rozwiązaL 
”ozwala–ących minimalizować ｭnis—ą emis–ę" 
zanieczyszczeL do ”owietrza (n”Ł ”o”rzez 
zastosowanie wysokosprawnych, 

zautomatyzowanych uródeJ cie”Ja, 
w —otJowniach lo—alnych oraz indywidualnych 
systemach grzewczych); 

 

6) w zakresie zaopatrzenia w sieci teletechniczne 

ustala się: 
 

a) rozbudowę istnie–ących i budowę nowych sieci 
i urządzeL Jączno`ci ”ubliczne–; 

 

b) obsJugę abonentów za ”o`rednictwem 
indywidualnych ”rzyJączy; 

 

7) w za—resie gos”odar—i od”adami ustala się: 
 

a) gospodarka odpadami komunalnymi oraz 

”owstaJymi w wyni—u dziaJalno`ci gos”odarcze– 
zgodnie zasadami ”rzy–ętymi na terenie gminyŁ 

 

RozdziaJ 3 

Przeznaczenie i warunki zagospodarowania 

”oszczególnych terenów ”lanu 

 

§ 5. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
zagrodowej - oznaczone na rysunku planu symbolami 

od 1RM do 8RM. 

 

2Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej i urządzania terenów: 
 

1) obsJuga —omuni—acy–na: z sieci dróg 
publicznych zlokalizowanych poza granicami 

obszaru ob–ętego planem miejscowym poprzez 

drogi dojazdowe i wewnętrzne (1KŚ-D, 3KD-D, 

1KDW1 i 3KDW1); 

 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budyn—ów od linii rozgranicza–ących dróg 
dojazdowych i wewnętrznych ｧ 6,0m; 

 

3. Maksymalna powierzchnia zabudowy 25% 

”owierzchni dziaJ—iŁ 
 

4Ł Nalewy ”ozostawić minimum 40% 
powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej. 

 

5Ł Ustala się ma—symalną wyso—o`ć 
(najwywsze– —alenicy) budyn—ów miesz—alnych - nie 

więce– niw 12,0m i budyn—ów gos”odarczych, 
garawowych i innych - nie więce– niw 7,0mŁ 

 

6Ł Minimalna ilo`ć mie–sc ”ar—ingowych dla 
samochodów osobowych na dziaJ—ach zabudowy 
zagrodowej (1RM-8RM) - 2, w tym jedno w garawuŁ 

 

7Ł Ustala się nastę”u–ące ”arametry budyn—ów: 
dachy - dwuspadowe, dwuspadowe z naczóJ—ami, 
czteros”adowe lub wielo”oJaciowe, o —ącie nachylenia 
”oJaci 25°-45°; za—az stosowania dachów ”Jas—ich 
oraz przesuwania w ”ionie ”oJaci o ws”ólne– —alenicy; 
nalewy stosować ”o—rycia dachów z blachy, dachów—i 
lub materiaJów dachów—o”odobnych, lub z materiaJów 
imitu–ących formę i —olor tych materiaJów, —olorysty—a 
”o—rycia dachowego: odcienie czerwieni, brązu, 
szarego, czarnego, ciemne– zieleni; do`wietlenia 
poddaszy poprzez okna w `cianach szczytowych, 
lukarny i okna dachowe. 

 

8Ł Warun—i obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej zgodnie z §4Ł 
 

9Ł Ustala się nastę”u–ące zasady —sztaJtowania 
nowo wydzielanych dziaJe— budowlanych: 
 

1) dla zabudowy zagrodowej minimalna 

powierzchnia dziaJ—i - 0,15ha; 

 

2) forma geometryczna dziaJe— zbliwona do 
prosto—ąta, usytuowana w miarę mowliwo`ci 
”rosto”adle lub równolegle do ”asa drogowego; 
 

§ 6. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
usJugowej - oznaczone na rysunku planu symbolem 

1U z ”rzeznaczeniem ”od usJugi między innymi: 
gastronomii, o`wiaty, turystyczne oraz dziaJalno`ć 
handlowąŁ  

 

2Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi 
komunikacyjnej i urządzania terenów: 
 

1) obsJuga —omuni—acy–na: z sieci dróg 
publicznych zlokalizowanych poza granicami 

obszaru ob–ętego planem miejscowym poprzez 

drogę do–azdową (3KŚ-D) i wewnętrzną 
(3KDW1); 

 

2) nieprzekraczalna linia zabudowy dla nowych 

budyn—ów od linii rozgranicza–ące– drogi 
wewnętrzne– - 6,0m. 

 

3Ł Minimalna ilo`ć mie–sc ”ar—ingowych dla 
samochodów osobowych dla dziaJalno`ci usJugowe–, 
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handlowej i innej (1U) - nie mnie– niw 3 miejsca na 

daną dziaJalno`ćŁ 
 

4Ł Wiel—o`ć ”owierzchni zabudowy do 
powierzchni caJego terenu nie mowe ”rze—roczyć 40%Ł 

 

5Ł Nalewy ”ozostawić minimum 30% 
powierzchni terenu w postaci biologicznie czynnej. 

 

6Ł Teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną 
dziaJ—ę budowlanąŁ 

 

7Ł Budyn—i usJugowe nalewy realizować –a—o 
budyn—i wolnosto–ące lub zgru”owane ”oJączone 
pasawami, ”rzewiąz—ami it”Ł o wyso—o`ci —alenicy lub 
atty—i nie ”rze—racza–ące– 12,0m, z dachami o ciemnej 

kolorystyce dwuspadowymi lub wielospadowymi, 

o —ącie nachylenia od 15° do 45°Ł 
 

8Ł Śo”uszcza się stosowanie o—ien 
”oJaciowych i lukarn. 

 

9Ł Warun—i obsJugi w zakresie infrastruktury 

technicznej zgodnie z §4Ł 
 

§ 7. 1Ł Wyznacza się tereny zabudowy 
techniczno-produkcyjnej oznaczone na rysunku planu 

symbolami od 1PW do 15PW z przeznaczeniem pod 

lokalizacje elektrowni wiatrowych. 

 

2Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania i obsJugi —omuni—acy–ne– terenów: 
 

1) ObsJuga —omuni—acy–na terenów z dróg 
publicznych poprzez drogi dojazdowe 

i wewnętrzne (1KŚ-D, 2KD-D, 3KD-D, 1KDW, 

2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 7KDW, 8KDW 

i 9KDW) z projektowanymi wjazdami. 

 

2) Śo”uszcza się lo—alizac–e sieci i urządzeL 
infrastru—tury dla obsJugi turbin wiatrowych, 
w tym masztów ”omiarowych o wyso—o`ciach 

nie przekracza–ących wyso—o`ci turbin 
wiatrowych. 

 

3) Za—azu–e się lo—alizac–i budyn—ówŁ 
 

4) Na —awdym z terenów od 1PW do 15PW 
do”uszcza się lo—alizac–ę tyl—o –edne– ele—trowni 
wiatrowej. 

 

5) Ma—symalna wyso—o`ć s—ra–nego ”un—tu Jo”aty 
wirnika w pozycji pionowej 190,0 m. 

 

6) Na—azu–e się wy”osawenie ele—trowni 
wiatrowych w znaki przeszkodowe. 

 

7) Śo”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
tymczasowych, sJuwących budowie, montawowi 
i konserwacji turbin wiatrowych. 

 

8) Na—azu–e się ”ozostawienie minimum 80% 
powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej. 

 

9) Poszczególne tereny: od 1PW do 15PW nalewy 
zagos”odarować —awdy –a—o –edną dziaJ—ę 
budowlanąŁ 

 

10) Na ”oszczególnych terenach od 1PW do 15PW 
do”uszcza się lo—alizac–ę dróg wewnętrznych 
i dojazdowych. 

 

11) OddziaJywanie zabudowy techniczno-

produkcyjnej na terenach oznaczonych 

symbolami od 1PW do 15PW nie mowe 
wy—raczać ”oza granice terenów bez ”rawa 
zabudowy w obowiązu–ących ”lanach 
miejscowych. 

 

3Ł Ustala się nastę”u–ące zasady obsJugi terenu 
w zakresie infrastruktury technicznej: 

 

1) Zaopatrzenie w energię ele—tryczną odbywać 
się będzie w o”arciu o: istnie–ącą sieć 
ele—troenergetyczną- linie `rednich (15—V - 

30kV) i wysokich na”ięć(110—V) oraz 
rozbudowywaną i modernizowaną istnie–ącą 
sieć wraz z urządzeniami 
elektroenergetycznymi. 

 

§ 8. 1Ł Wyznacza się tereny infrastru—tury 
technicznej - tereny urządzeL ele—troenergetycznych 
oznaczone na rysunku planu symbolami:1E i 2E, 

z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę GPZ ( gJównego 
punktu zasilania). 

 

2Ł Ustala się nastę”u–ące warunki 

zagospodarowania i obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) ObsJuga —omuni—acy–na terenu z istnie–ące– sieci 
dróg ”ublicznych, ”o”rzez drogę do–azdową 
(1KD-D) i drogę wewnętrzną (2KŚW1)Ł 

 

2) Śo”uszcza się lo—alizac–ę budyn—ów i obie—tów 
tymczasowych, sJuwących budowie, montawowi 
i konserwacji GPZ. 

 

3) Na—azu–e się ”ozostawienie minimum 10% 
powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej. 

 

4) Przy zagos”odarowaniu terenu nalewy 
ograniczyć uciąwliwo`ć ”rzedsięwzięcia na 
gleby, wody i powietrze do terenu 

wyznaczonego planem. 

 

§ 9. 1Ł Wyznacza się teren infrastru—tury 
technicznej oznaczony na rysunku planu symbolem 

1T, z ”rzeznaczeniem ”od lo—alizac–ę urządzeL 
telekomunikacyjnych (masztu telefonii 

bezprzewodowej). 

 

2Ł Ustala się nastę”u–ące warun—i 
zagospodarowania i obsJugi —omuni—acy–ne– terenu: 
 

1) ObsJuga —omuni—acy–na terenu z istnie–ące– 
drogi wewnętrzne– (1KŚW1) z istnie–ącym 
wjazdem. 
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2) Za—azu–e się lo—alizac–i budyn—ówŁ 
 

3) Śo”uszcza się lo—alizac–ę obie—tów 
tymczasowych, sJuwących budowie, montawowi 
i konserwacji masztu. 

 

4) Na—azu–e się ”ozostawienie minimum 80% 
powierzchni terenu w postaci biologicznie 

czynnej. 

 

5) Teren nalewy zagos”odarować –a—o –edną 
dziaJ—ę budowlanąŁ 
 

§ 10. 1Ł Wyznacza się tereny —omuni—ac–i 
z ”rzeznaczeniem dla dróg ”ublicznych 

i wewnętrznychŁ 
 

1) Ustala się ich nastę”u–ące ”arametry techniczne 

i uwyt—owe: 
 

a) 1KD-D, 2KD-D i 3KD-D - tereny dróg 
dojazdowych o szero—o`ci w liniach 

rozgranicza–ących minimum - 15,0m, 

szero—o`ci –ezdni minimum - 5,0m; 

 

b) 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 

7KDW, 8KDW i 9KDW -tereny dróg 
wewnętrznych, utwardzonych o szero—o`ci 
w liniach rozgranicza–ących minimum - 15,0m, 

szero—o`ci –ezdni minimum 4,5m; 
 

c) 1KDW1, 2KDW1 i 3KDW1 - tereny dróg 
wewnętrznych, utwardzonych o szero—o`ci 
w liniach rozgranicza–ących - 8,0m, szero—o`ci 
jezdni minimum 4,5m; 

 

2Ł W liniach rozgranicza–ących wwŁ dróg 
do”uszcza się: 
 

1) remonty i ”rzebudowy istnie–ących oraz 
przebieg nowych sieci infrastruktury 

technicznej podziemnej poza pasem jezdni; 

 

2) realizac–ę z–azdów indywidualnych do terenów 
zainwestowania; 

 

3) nie wydzielanie jezdni i chodnika, 

z zastosowaniem jednolitej nawierzchni dla 

dróg wewnętrznych i ciągów ”ieszo-jezdnych; 

 

4) wytyczanie `ciewe— rowerowychŁ 
 

3Ł W liniach rozgranicza–ących wwŁ dróg 
zakazu–e się lo—alizowania obie—tów budowlanych 
i urządzeL nie związanych z ”otrzebami zarządzania 
drogami lub potrzebami ruchu drogowego, za 

wy–ąt—iem obie—tów i urządzeL Jączno`ci ”ubliczne–Ł 
 

4Ł W”rowadza się obowiąze— u–mowania wód 
opadowych z ”owierzchni terenów —omunikacji, 

o —tórych mowa w ust. l i ust.4, z —tórych s”Jyw 
stanowić mowe zagrowenie dla `rodowis—a 
przyrodniczego, w lokalne systemy kanalizacji 

deszczowej i ich podczyszczanie przed 

wprowadzeniem do odbiornika. 

 

§ 11. 1Ł Wyznacza się tereny rolnicze 
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1R do 29R 

- bez prawa zabudowy. 

 

2. Na terenie, o —tórym mowa w ust. 1 

dopuszcza się: 
 

1) ”rzebudowy istnie–ących lub lo—alizac–ę nowych 

odcin—ów dróg stanowiących do–azd do 
terenów PW bez wyznaczania na rysun—u 
planu; 

 

2) mowliwo`ć s—ablowania linii na”owietrznych 
oraz poprowadzenia podziemnych linii 

`redniego, wyso—iego na”ięcia 
i `wiatJowodowych; 

 

3) budowę —Jade— ”ieszych lub mostów; 
 

4) lo—alizac–ę dróg i do–azdów nieutwardzonych do 
”ól i lasów oraz do urządzeL infrastruktury 

technicznej; 

 

5) lo—alizowanie stawów rybnych do hodowli ryb 
karpiowatych o produkcji do 4t/ha powierzchni 

uwytkowej stawu i Jososiowatych o produkcji 

do lt/ha i poborze wody do 1l/s; 

 

3Ł Na terenie o—re`lonym w ustŁ l za—azu–e się: 
 

1) zalesiania uwyt—ów rolnych; 
 

2) li—widowania zadrzewieL `ród”olnych, 
przydrownych i nadwodnych, –eweli nie wyni—a–ą 
z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej lub 

za”ewnienia bez”ieczeLstwa ruchu drogowego 
oraz ”rawidJowe– e—s”loatac–i obie—tów 
zlokalizowanych na obszarach od 1PW do 

15PW; 

 

3) li—widowania naturalnych, maJych zbiorni—ów 
wodnych, ciągów drenawowych oraz obszarów 
wodno-bJotnychŁ 
 

§ 12. 1Ł Wyznacza się tereny zalesieL 
oznaczone na rysunku planu symbolami od 1ZLD do 

21ZLD. 

 

2Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć s—ablowania linii 

napowietrznych oraz poprowadzenia podziemnych linii 

`redniego, wyso—iego na”ięcia i `wiatJowodowychŁ 
 

§ 13. 1Ł Wyznacza się tereny lasów oznaczone 
na rysunku planu symbolami od 1ZL do 52ZL. 

 

2Ł Śo”uszcza się mowliwo`ć ”o”rowadzenia 
podziemnych linii `redniego, wyso—iego na”ięcia 
i `wiatJowodowychŁ 

 

§ 14. 1Ł Wyznacza się tereny wód 
powierzchniowych `ródlądowych - istnie–ących cie—ów 
wodnych i rowów melioracy–nych, oznaczone na 
rysunku planu symbolami: 1WS i 2WS. 

 

2. Na terenach, o —tórych mowa 
w ust. 1 do”uszcza się: 
 



Śzienni— Urzędowy 

Wo–ewództwa Pod—ar”ac—iego Nr 163  - 13304 -  Poz. 2361 

1) zagos”odarowanie związane z lub budową lub 
odbudową, utrzymaniem, remontem lub 
na”rawą urządzeL wodnych, w tym techniczne 

umocnienie brzegów i dna oraz inne roboty 

związane z ”o”rawą warun—ów ”rze”Jywu; 
 

2) zagos”odarowanie związane z ochroną 
przeciw”owodziową i ”rzeciwosuwis—ową; 

 

3) budowę —Jade—, ciągów infrastru—tury 
technicznej. 

 

3. Na terenach, o —tórych mowa w ust. 1 

zakazu–e się wszel—ich dziaJaL niszczących naturalne 
u—sztaJtowanie brzegów, za wy–ąt—iem tych —tóre 
związane są z ochroną ”rzeciw”owodziową, 
”rzeciwosuwis—ową lub związane są z budowa lub 

odbudową, utrzymaniem, remontem lub na”rawą 
urządzeL wodnychŁ 

 

 

 

 

RozdziaJ 4 

Ustalenia koLcowe 

 

§ 15. Śo czasu ”od–ęcia inwestyc–i 
projektowanych ”lanem, tereny ”oszczególne 
pozosta–ą w dotychczasowym uwyt—owaniuŁ 

 

§ 16. Ustala się –ednorazową o”Jatę od wzrostu 
warto`ci nieruchomo`ci w wyso—o`ci 10%Ł 

 

§ 17. Wy—onanie uchwaJy ”owierza się 
Wó–towi Gminy Nozdrzec. 

 

§ 18. UchwaJa wchodzi w wycie ”o u”Jywie 
30 dni od –e– ogJoszenia w Śzienni—u Urzędowym 
Województwa Pod—ar”ac—iegoŁ 
 

 

PRźśWOŚNICźĄCY 

Rady Gminy w Nozdrzcu 

 

Roman Wojtarowicz 
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