UCHWAŁA NR IX/46/2011
RADY GMINY WILCZYCE
z dnia 14 listopada 2011 r.
w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach
sołectw gminy
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 z późn. zm.), art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XIII/74/2004 Rady Gminy Wilczyce
z dnia 02 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy oraz stwierdzając , że plan jest zgodny z treścią
uchwały Nr XXXVI/190/2006 Rady Gminy Wilczyce z dnia 27 października 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce Rada Gminy Wilczyce
uchwala, co następuje:
DZIAŁ I.
USTALENIA OGÓLNE PLANU
Rozdział 1.
Zakres Regulacji
§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr XIII/74/2004 Rady Gminy Wilczyce z dnia 02 marca 2004 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce
w granicach sołectw gminy z wyłączeniem terenu zamkniętego objętego Decyzją nr 011/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 28 grudnia 2000r. ustalającą tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej, z mocy której
wszystkie kompleksy wojskowe użytkowane przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej uznane
zostały za tereny zamknięte, uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce
w granicach sołectw gminy.
§ 2. Przyjęte rozwiązania zawarte w planie zgodne są z ustaleniami Zmiany studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce uchwalonego uchwałą Nr XXXVI/190/2006 Rady Gminy
Wilczyce z dnia 27 października 2006 r.
§ 3. Celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce jest ustalenie zasad
zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji zabudowy oraz działań w zakresie
ochrony środowiska.
§ 4. Plan określony jest jako perspektywiczny, bez sprecyzowania terminu jego obowiązywania.
§ 5. 1. Symbole literowe oznaczają następujące przeznaczenie terenów:
1) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MW;
2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone na rysunku planu symbolem MN;
3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej, oznaczone na
rysunku planu symbolem MNU;
4) Tereny zabudowy zagrodowej, oznaczone na rysunku planu symbolem RM;
5) Tereny zabudowy usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem U;
6) Tereny zabudowy usług turystyki, oznaczone na rysunku planu symbolem UT;
7) Tereny zabudowy usługowej administracyjnej z dopuszczeniem usług specjalnych  policji, oznaczone na
rysunku planu symbolem UA;
8) Tereny zabudowy usługowej związanej z kulturą i oświatą, oznaczone na rysunku planu symbolem UO;
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9) Tereny zabudowy związanej z usługami zdrowia, ośrodkami zdrowia i usługami weterynaryjnymi, oznaczone
na rysunku planu symbolem UZ;
10) Tereny zabudowy usługowej kościelnej i wyznaniowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UK;
11) Tereny usług sportu i rekreacji, oznaczone na rysunku planu symbolem US;
12) Tereny zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni
parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem UZP;
13) Tereny zabudowy usługowej  usługi specjalne, oznaczone na rysunku planu symbolem UI;
14) Tereny zabudowy przemysłowo – technicznej i usługowej, oznaczone na rysunku planu symbolem P;
15) Tereny komunikacji samochodowej, stacja paliw oznaczone na rysunku planu symbolem KS;
16) Tereny cmentarzy czynnych, oznaczone na rysunku planu symbolem ZC;
17) Tereny upraw rolniczych, łąk i pastwisk, oznaczone na rysunku planu symbolem RZ;
18) Tereny upraw rolniczych z dopuszczeniem terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych
i możliwością realizacji jednej elektrowni wiatrowej oznaczone na rysunku planu symbolem RRU;
19) Tereny wód powierzchniowych, oznaczone na rysunku planu symbolem WS;
20) Tereny stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej I stopnia, oznaczone na rysunku planu symbolem G;
21) Tereny urządzeń kanalizacyjnych oznaczone na rysunku planu symbolem K;
22) Teren lokalizacji nieczynnego wysypiska śmieci, oznaczony na rysunku planu symbolem O;
23) Tereny lasów, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL;
24) Tereny zalesień, oznaczone na rysunku planu symbolem ZL1;
25) Tereny zieleni leśnej oraz upraw rolniczych, łąk i pastwisk, oznaczone na rysunku planu symbolem ZLRZ;
26) Tereny zieleni parkowej, oznaczone na rysunku planu symbolem ZP;
27) Tereny placów publicznych i ciągów pieszych, oznaczone na rysunku planu symbolem KPP;
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 ustala się przeznaczenie podstawowe, funkcje uzupełniające oraz
przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia;
3. Tereny, o których mowa w ust. 1 mogą być w całości wykorzystane na cele zgodne z ich podstawowym
przeznaczeniem lub częściowo na cele przeznaczenia podstawowego oraz funkcji uzupełniających i funkcji
dopuszczalnych, na zasadach ustalonych w dalszych przepisach.
§ 6. 1. Integralną częścią niniejszej uchwały są rysunki planu w skali 1 : 2000 stanowiące załączniki (nr 129)
do niniejszej uchwały wraz z wyrysem ze Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Wilczyce:
1) Załącznik nr 1 – miejscowość Bożęcin (sołectwo Bożęcin, Przezwody, Daromin) skala 1:2000;
2) Załącznik nr 2 – miejscowość Bugaj (sołectwo Bugaj, Wilczyce i Przezwody) skala 1:2000;
3) Załącznik nr 3 – miejscowość Dacharzów i Zagrody (sołectwo Dacharzów i Zagrody, Wilczyce) skala 1:2000;
4) Załącznik nr 4 – miejscowość Daromin (sołectwo Daromin i Przezwody) skala 1:2000;
5) Załącznik nr 5 – miejscowość Dobrocice (sołectwo Dobrocice i Pęczyny)skala 1:2000;
6) Załącznik nr 6 – miejscowość Gałkowice Ocin (sołectwo Gałkowice Ocin i Łukawa) skala 1:2000;
7) Załącznik nr 7 – miejscowość Łukawa (sołectwo Łukawa) skala 1:2000;
8) Załącznik nr 8a – miejscowość Ocinek (sołectwo Ocinek, Wysiadłów) skala 1:2000;
9) Załącznik nr 8b – miejscowość Ocinek (sołectwo GałkowiceOcin, Wysiadłów, Ocinek, Łukawa), skala
1:2000;
10) Załącznik nr 9 – miejscowość Pęczyny (sołectwo Pęczyny) skala 1:2000;
11) Załącznik nr 10 – miejscowość Pielaszów (sołectwo Pielaszów, Dobrocice) skala 1:2000;
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12) Załącznik nr 11 – miejscowość Przezwody (sołectwo Przezwody) skala 1:2000;
13) Załącznik nr 12 – miejscowość Radoszki i Wysiadłów (sołectwo Radoszki i Wysiadłów) skala 1:2000;
14) Załącznik nr 13 – miejscowość Tułkowice (sołectwo Tułkowice i Wilczyce) skala 1:2000;
15) Załącznik nr 14 – miejscowość Wilczyce (sołectwo Wilczyce i Łukawa) skala 1:2000;
16) Załącznik nr 15 – sołectwo Bożęcin skala 1:2000;
17) Załącznik nr 16 – sołectwo Bugaj skala 1:2000;
18) Załącznik nr 17 – sołectwo Dacharzów i Zagrody skala 1:2000;
19) Załącznik nr 18 – sołectwo Daromin skala 1:2000;
20) Załącznik nr 19 – sołectwo Dobrocice skala 1:2000;
21) Załącznik nr 20 – sołectwo Gałkowice  Ocin skala 1:2000;
22) Załącznik nr 21 – sołectwo Łukawa skala 1:2000;
23) Załącznik nr 22 – sołectwo Ocinek skala 1:2000;
24) Załącznik nr 23 – sołectwo Pęczyny skala 1:2000;
25) Załącznik nr 24 – sołectwo Pielaszów skala 1:2000;
26) Załącznik nr 25 – sołectwo Przezwody skala 1:2000;
27) Załącznik nr 26 – sołectwo Radoszki i Wysiadłów skala 1:2000;
28) Załącznik nr 27 – sołectwo Tułkowice skala 1:2000;
29) Załącznik nr 28 – sołectwo Wilczyce skala 1:2000;
30) Załącznik nr 29 – legenda do rysunków planu;
2. Załącznikami tekstowymi do niniejszej uchwały są ponadto:
1) Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego wglądu projektu
planu  Załącznik nr 30;
2) Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej,
które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania  Załącznik nr 31;
3. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
1) oznaczenia liniowe:
a) granica administracyjna gminy,
b) granice obszaru objętego planem w skali 1: 2000,
c) granice sołectw pokazane na rysunkach planu w skali 1:2000,
d) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania,
e) nieprzekraczalna linia zabudowy,
f) strefa uciążliwości od cmentarza 50m,
g) strefa uciążliwości od cmentarza 150m,
h) strefa ochronna terenu zamkniętego 500m,
i) strefa ochronna terenu zamkniętego 700m,
j) strefa ochronna terenu zamkniętego 1000m,
k) strefa ochronna terenu zamkniętego 3000m;
2) przeznaczenie terenów, zgodnie z § 5 ust. 1;
3) ochrona dóbr kultury:
a) obiekty wpisane do rejestru zabytków,
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b) obiekty objęte gminną ewidencją zabytków,
c) obiekty o cennych wartościach kulturowych,
d) stanowiska archeologiczne oraz ich strefy ochrony,
e) strefa ochrony konserwatorskiej,
f) strefa ochrony ekspozycji „E”,
g) oś widokowa;
4) ochrona przyrody:
a) pomniki przyrody,
b) obszary narażone na osuwanie się mas ziemnych,
c) granica Głównego Zbiornika Wód Podziemnych;
5) infrastruktura komunikacyjna:
a) droga główna  KDG,
b) droga zbiorcza  KDZ,
c) droga lokalna  KDL,
d) droga dojazdowa  KDD;
4. Następujące oznaczenia graficzne na rysunkach planu są informacyjnymi ustaleniami planu:
1) infrastruktura techniczna:
a) istniejący wodociąg wiejski,
b) wodociąg wiejski przeznaczony do modernizacji,
c) projektowany wodociąg przemysłowy,
d) projektowana sieć kanalizacyjna,
e) istniejący gazociąg wysokiego ciśnienia,
f) istniejący gazociąg średniego ciśnienia,
g) linie elektroenergetyczne 110 kV wraz ze strefą,
h) linie elektroenergetyczne 15 kV wraz ze strefą,
i) stacja transformatorowa 15/04 kV,
j) istniejący kabel telefoniczny światłowodowy,
k) strefa 20m oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia,
l) strefa 35m oddziaływania gazociągu wysokiego ciśnienia;
2) ochrona przyrody:
a) proponowane do ochrony pojedyncze drzewa, grupy drzew, szpalery o wysokich walorach przyrodniczych
i krajobrazowych,
b) Proponowany Obszar Chronionego Krajobrazu,
c) obszary gleb chronionych wytworzonych na gruntach organicznych,
d) proponowany zasięg obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi;
3) infrastruktura komunikacyjna:
a) ścieżki pieszorowerowe (turystyczne),
b) linie rozgraniczające dróg poza granicą opracowania.
§ 7. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o :
Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 4

1) Elektrowni wiatrowej należy przez to rozumieć budowlę wraz z niezbędnymi urządzeniami technicznymi
i infrastrukturą techniczną, stanowiącą techniczne urządzenie prądotwórcze przetwarzające energię
mechaniczną wiatru w energię elektryczną;
2) Linii rozgraniczającej – należy przez to rozumieć granice pomiędzy terenami o różnym sposobie użytkowania,
zagospodarowania lub różnym przeznaczeniu podstawowym i różnej funkcji, ustalone niniejszym planem;
3) Minimalnej wielkości działki budowlanej – należy przez to rozumieć minimalną powierzchnię nowotworzonej
działki pod zabudowę;
4) Nieprzekraczalnej linii zabudowy– należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, przed które
nie może być wysunięte lico zewnętrznej nadziemnej ściany wznoszonego budynku z dopuszczeniem
wysunięcia przed nie na głębokość do 1,5 m gzymsów, balkonów, loggii, wykuszy, zadaszeń nad wejściami,
pochylni i schodów zewnętrznych;
5) Obszarze  należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia wyznaczony na rysunku planu
liniami rozgraniczającymi;
6) Pasie drogowym – należy przez to rozumieć wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu, przeznaczony
do ruchu lub postoju pojazdów oraz do ruchu pieszych wraz z jezdnią, obiektami inżynieryjnymi, zatokami
postojowymi, chodnikami, ścieżkami rowerowymi, urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem
ruchu, urządzeniami odwadniającymi oraz infrastrukturą techniczną;
7) Planie – należy przez to rozumieć całość ustaleń, dotyczących terenu objętego zasięgiem opracowania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce wg ustaleń §1, a będących
przedmiotem niniejszej uchwały;
8) Powierzchni biologicznie czynnej  należy przez to rozumieć grunt rodzimy pokryty roślinnością oraz wodę
powierzchniową na działce budowlanej, a także 50% sumy powierzchni terenów i stropodachów urządzonych
jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym roślinom naturalną wegetację o powierzchni nie
mniejszej niż 10 m2;
9) Powierzchni zabudowanej  należy przez to rozumieć powierzchnię zabudowaną zgodnie z definicją określoną
w Normach Polskich;
10) Powierzchni zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię zewnętrznego obrysu kondygnacji
przyziemia budynków znajdujących się na działce ewidencyjnej;
11) Proponowanym Obszarze Chronionego Krajobrazu – należy przez to rozumieć obszar krajobrazu o cennych
walorach przyrodniczych i krajobrazowych proponowany do ochrony polegającej na dopuszczeniu wyłącznie
takich form zabudowy i zagospodarowania terenu, które nie wpłyną na zniekształcenie rzeźby terenu, otwarć
krajobrazowych, walorów przyrodniczych i kulturowych oraz nie doprowadzą do znacznej intensyfikacji
zagospodarowania;
12) Przepisach odrębnych i szczególnych – należy przez to rozumieć obowiązujące przepisy ustaw wraz z aktami
wykonawczymi;
13) Przeznaczeniu dopuszczalnym  należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe lub
uzupełniające, którego realizacja na danym terenie wynika z niezbędnego uzupełnienia infrastruktury
przestrzennej lub technicznej i która nie koliduje z funkcjami podstawowymi;
14) Przeznaczeniu podstawowym  należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na
danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi tzn. zajmować więcej niż 50% obszaru;
15) Przeznaczeniu uzupełniającym  należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które
uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe, zajmując mniej niż 50% obszaru;
16) Rysunku planu  należy przez to rozumieć rysunki planu na mapie w skali 1 : 2000 stanowiące załączniki do
niniejszej uchwały;
17) Symbolu terenu należy przez to rozumieć liczbę porządkową i literowe oznaczenia poszczególnych terenów;
18) Tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiórki , a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: kioski uliczne,
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pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, barakowozy,
obiekty kontenerowe;
19) Uchwale – należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy Wilczyce, o ile z treści przepisu nie
wynika inaczej;
20) Urządzeniach pomocniczych – należy przez to rozumieć wyposażenie techniczne dróg, miejsca parkingowe,
a także oznaczenia służące organizacji ruchu drogowego, ekrany akustyczne, urządzenia ochrony
przeciwpożarowej i obrony cywilnej, urządzenia służące informacji o terenie, a także ogólnodostępne stacje
telefoniczne itp.;
21) Usługach lub obiektach usługowych  należy przez to rozumieć obiekty budowlane, pomieszczenia
w budynkach i urządzenia służące do działalności, której celem jest zaspokojenie potrzeb ludności, a nie
wytwarzanie bezpośrednio metodami przemysłowymi dóbr materialnych;
22) Usługach uciążliwych – należy przez to rozumieć usługi, które mogą powodować uciążliwość w emisji
substancji i energii w granicach działki, na której usługa jest zlokalizowana lub dla których raport
oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być lub jest wymagany;
23) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.);
24) Zabudowie chronionej  należy przez to rozumieć usługi oświaty, w szczególności szkoły stopnia
podstawowego i przedszkola, usługi zdrowia tj. (szpitale, przychodnie), żłobki, domy dziecka, zabudowę
mieszkaniową;
25) Zabudowie jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej, wysokości budynków, poziomie terenu, kondygnacji
 należy przez to rozumieć pojęcia według definicji określonych w prawie budowlanym i właściwych
rozporządzeniach wykonawczych w brzmieniu na dzień uchwalenia niniejszego planu;
26) Zjeździe – należy przez to rozumieć część drogi na połączeniu z drogą nie będącą drogą publiczną lub na
połączeniu drogi z dojazdem do nieruchomości przy drodze (zjazd nie jest skrzyżowaniem);
§ 8. Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach
zagospodarowania określone są odrębnie dla każdego obszaru w dziale II planu.
§ 9. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
1) Realizacja nowej zabudowy wymaga:
a) harmonijnego wkomponowania w zabudowę istniejącą z uwzględnieniem historycznego układu i tradycji
lokalnej,
b) dostosowania formy architektonicznej do krajobrazu i otaczającej zabudowy,
c) uwzględnienia istniejącego zagospodarowania w trakcie projektowania i realizacji inwestycji,
d) zachowania wysokich walorów estetycznych obiektów.
§ 10. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego określone są w rozdziale 3 oraz
szczegółowo dla każdego obszaru w dziale II planu.
§ 11. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej określone są
w rozdziale 2 planu.
§ 12. Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych określone są w dziale II planu
odrębnie dla każdego obszaru, w którym występują.
§ 13. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy,
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy określone są odrębnie dla każdego obszaru w dziale II
planu.
§ 14. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych
osuwaniem się mas ziemnych określone są w dziale II, rozdziale 6 planu.
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§ 15. 1. Ustala się możliwość scalania i podziałów istniejących działek w poszczególnych terenach na działki
budowlane, na warunkach określonych w przepisach odrębnych i pod warunkiem zachowania następujących
zasad:
1) minimalna powierzchnia działek budowlanych i minimalnych szerokości frontów zgodnie z ustaleniami
szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
2) kąt położenia działek budowlanych w stosunku do pasa drogowego zgodnie z ustaleniami dla poszczególnych
terenów;
2. Na obszarze planu nie wyznacza się granic obszarów wymagających scalania i podziału nieruchomości.
§ 16. Szczegółowe warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy określone są w dziale II planu dla każdego terenu.
§ 17. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji określone są w rozdziale 4 planu.
§ 18. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej określone są w rozdziale
5 planu.
§ 19. 1. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów określone są
w dziale II planu szczegółowo dla każdego obszaru, w którym występuje konieczność ustalenia tymczasowego
zagospodarowania.
2. Na całym obszarze działania planu ustala się dopuszczenie użytkowania terenu zgodnie ze stanem
istniejącym.
§ 20. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy zostały
określone w §195.
§ 21. Plan nie zawiera ze względu na brak ich występowania ustaleń dotyczących terenów górniczych.
§ 22. 1. Na terenie Gminy Wilczyce występuje teren zamknięty, objęty Decyzją nr 011/MON Ministra Obrony
Narodowej z dnia 28 grudnia 2000r., ustalającą tereny zamknięte w resorcie obrony narodowej, z mocy której
wszystkie kompleksy wojskowe użytkowane przez jednostki organizacyjne resortu obrony narodowej uznane
zostały za tereny zamknięte. Obszar ten wyłączony jest z niniejszego planu.
2. Wyznacza się strefy ochronne terenu zamkniętego wskazane na rysunku planu.
3. W strefach ochronnych terenu zamkniętego ustala się:
1) w strefie ochronnej terenu zamkniętego 500m  zakaz lokalizacji sieci wysokiego napięcia oraz nie
ekranowanych generatorów i transformatorów;
2) w strefie ochronnej terenu zamkniętego 700m – zakaz lokalizacji zabudowy;
3) w strefie ochronnej terenu zamkniętego 1000m zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej;
4) w strefie ochronnej terenu zamkniętego 3000m – zakaz lokalizacji zabudowy wysokościowej.
§ 23. Na całym obszarze działania planu nie dopuszcza się lokalizacji obiektów handlowych o powierzchni
sprzedaży powyżej 2000m2 .
§ 24. W celu spełnienia wymagań z zakresu Obrony Cywilnej na terenie objętym planem należy uwzględnić
następujące warunki:
1) w rejonach zabudowy jednorodzinnej przewidzieć możliwość realizacji ukrycia typu II do wykonania przez
użytkowników w okresie podwyższonej gotowości obronnej;
2) istniejące studnie należy zabezpieczyć przed likwidacją i przystosować do sprawnego uruchomienia
eksploatacyjnego w sytuacjach kryzysowych ;
3) oświetlenie zewnętrzne (np. ulic, budynków) należy projektować w sposób umożliwiający ich wygaszanie;
4) układ projektowanych oraz modernizowanych dróg i ulic powinien spełniać następujące warunki:
a) odpowiednia szerokość uniemożliwiającą ewentualne zagruzowanie,
b) połączenie z traktami przelotowymi zapewniające sprawną ewakuację ludności w okresie zagrożenia,
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c) możliwość wyznaczenia
przemysłowymi;
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5) w planach zagospodarowania działek i projektach budowlanych należy uwzględnić system alarmowania
i powiadamiania mieszkańców (w wypadku zagrożenia) poprzez syreny alarmowe (promień słyszalności
syreny zakłada się do 300m).
§ 25. Obiekty budowalne należy projektować i budować zgodnie z wymogami ochrony przeciwpożarowej,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 26. Na terenach publicznych lub publicznie dostępnych ustala się obowiązek uwzględnienia potrzeb osób
niepełnosprawnych w decyzjach administracyjnych dotyczących obiektów budowlanych i zagospodarowania
terenu.
§ 27. Przeznacza się na cele nierolnicze i nieleśne, na podstawie zgody wyrażonej przez:
1) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zn.GZ.tr.057602438/06 z dnia 09.08.2006 r.) 69,63ha gruntów rolnych
klasy IIII;
2) Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (zn.GZ.tr.057602192/11 z dnia 22.06.2011r.) 99,9799 ha gruntów rolnych
klasy IIII;
3) Marszałka Województwa Świętokrzyskiego (zn.OWŚ.III.71512/11 z dnia 22.02.2011r.) 0,9666 ha gruntów
leśnych.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ RADOSZKI I WYSIADŁÓW
Rozdział 2.
Zasady Ochrony Środowiska Kulturowego
§ 28. 1. Ustala się ochronę budynków zabytkowych i ich zespołów zgodnie z przepisami szczególnymi
w zakresie ochrony i konserwacji zabytków.
2. W szczególności ustala się ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków i zaznaczonych na rysunku
planu:

3. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych wpisanych do ewidencji zabytków:

4. Ustala się ochronę cmentarzy o cennych wartościach kulturowych zaznaczonych na rysunku planu:
1) Cmentarz parafii rzymskokatolickiej w Jankowicach nr rej. zab. 366;
2) Cmentarz parafii rzymskokatolickiej w Łukawie nr rej. zab 367;
3) Cmentarz rzymskokatolicki w Darominie.
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5. Ustala się ochronę kościołów o cennych wartościach kulturowych zaznaczonych na rysunku planu:
1) Kościół parafii rzymskokatolickiej w Darominie;
2) Kościół parafii rzymskokatolickiej w Jankowicach;
3) Kościół parafii rzymskokatolickiej w Łukawie.
§ 29. 1. Ustala się ochronę spuścizny archeologicznej zgodnie z przepisami szczególnymi w zakresie ochrony
i konserwacji zabytków.
2. Ochronie podlegają następujące obiekty zaznaczone na rysunku planu:
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3. W zasięgu stanowisk archeologicznych realizacja zabudowy uwarunkowana jest dokonaniem
wyprzedzających badań archeologicznych przeprowadzonych pod nadzorem właściwych władz konserwatorskich,
zgodnie z przepisami odrębnymi.
4. W strefie ochrony konserwatorskiej zabytków wskazanych na rysunku planu wszelkie działania projektowe
i budowlane muszą być prowadzone zgodnie z przepisami odrębnymi.
5. Na terenach nie objętych rozpoznaniem archeologicznym, przed rozpoczęciem robót budowlanych należy
powiadomić odpowiednie władze konserwatorskie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 30. Ochrona obiektów, o których mowa w § 28 ust. 2, 3, 4, 5 polega w szczególności na każdorazowym
uzgadnianiu z właściwym organem służby konserwacji zabytków wszelkich prac budowlanych, remontowych,
które mogą prowadzić do:
1) zmian dotyczących konstrukcji, wyposażenia w stałe elementy budowlane, frontu elewacji w tym zmiany
otworów okiennych, drzwi i okien, kolorystyki czy przeznaczenia obiektów;
2) zmian w otoczeniu obiektów, w tym urządzania i zagospodarowania działki, na której obiekt się znajduje,
usuwania bądź nasadzania zieleni, realizacji obiektów małej architektury; tymczasowych budynków
gospodarczych lub usługowych, posadzek i chodników, ogrodzeń, elementów infrastruktury technicznej,
znaków drogowych, szyldów i nośników reklamowych;
3) zmian w sąsiedztwie obiektów, obejmujących przyległe działki, prowadzących do naruszenia istniejących
proporcji pomiędzy budynkami.
§ 31. 1. W celu ustalenia szczegółowych zasad ochrony konserwatorskiej teren objęty planem dzieli się na
strefy, podlegające odmiennym ustaleniom.
2. W strefie ochrony konserwatorskiej ustala się:
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1) Ochronę konserwatorską zarówno obiektów wymienionych w § 28 ust. 2, 3, 4, 5 jak i układu urbanistycznego
oraz podporządkowania wszelkich działań architektonicznych, urbanistycznych, w obiektach budowlanych
i budynkach wymogom przepisów szczegółowych w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego;
2) Priorytet ochrony walorów dziedzictwa kulturowego, a w szczególności dostosowanie form nowej zabudowy
do historycznego otoczenia w sposób zachowujący harmonię formalną i funkcjonalną;
3) Zakaz modernizacji i prac adaptacyjnych obiektów kubaturowych dysharmonizujących lub będących w złym
stanie technicznym, w szczególności nie zabytkowych budynków gospodarczych. Dopuszcza się wznoszenie
nowych obiektów tego typu po rozbiórce starych, pod warunkiem zachowania zasad określonych w pkt. 2.;
4) Przy planowaniu nowej zabudowy ustala się ochronę treści i form historycznych przez zachowanie linii
zabudowy, stopnia skupienia zabudowy, przeznaczenia i funkcji obiektów;
5) Projektowanie nowej zabudowy powinno być realizowane według następujących zasad:
a) budynki zabytkowe, wpisane do rejestru lub ewidencji zabytków albo wyznaczone w planie jako posiadające
walory kulturowe i architektoniczne nie powinny być przebudowane, rozbudowane, nadbudowane a jedynie
poddane konserwacji i rewaloryzacji bądź adaptacji,
b) nowa powstająca zabudowa powinna być dostosowana do historycznej kompozycji urbanistycznej
w zakresie skali i gabarytów budynku,
c) uzupełnienia zabudowy należy dokonywać w sposób utrwalający i podkreślający rozplanowanie, istniejące
linie zabudowy, podziały parcelacyjne, poziom okien i gzymsów, styl elewacji budynków sąsiadujących,
d) należy stosować jasną kolorystykę elewacji budynków: barwy białe, jasnożółte, kremowe oraz odcienie tych
barw. Należy stosować kolorystykę dachów w odcieniach następujących barw: czerwona, brązowa, szara.
Nie dopuszcza się krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych barw,
e) należy stosować tradycyjne podziały okien budynków oraz w miarę możliwości tradycyjne materiały
elewacyjne i pokrycia dachów.
3. W strefie ochrony ekspozycji „E”, ustala się:
1) Ochronę widokową zabytkowej substancji architektonicznej i urbanistycznej poprzez ograniczenie wysokości
i intensywności zabudowy;
2) Zakaz realizacji obiektów wyższych niż 12,5 m w tym kominów.
Rozdział 3.
Zasady ochrony i kształtowania środowiska
§ 32. 1. Ustala się konieczność ochrony wartości przyrodniczych poprzez zachowanie i ochronę obszarów,
zespołów i obiektów cennych przyrodniczo:
1) Parku podworskiego, z cennym wielogatunkowym drzewostanem w miejscowości Wilczyce;
2) Obszarów gleb chronionych,
mułowo–torfowe);

wytworzonych

na

gruntach

organicznych

(

torfy

niskie,
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3) Obszarów gruntów ornych i użytków zielonych na glebach wyższych klas bonitacyjnych (I – IVB),
chronionych przed zmianą użytkowania na cele nierolnicze i nieleśne;
4) Proponowanych do ochrony pojedynczych drzewa, grup drzew i szpalerów drzew o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych;
5) Kompleksów lasów glebochronnych na siedliskach grądowych z dominacją grabu, brzozy, robinii akacjowej,
klonu jesionolistnego, udziałem dębu, topoli i sosny oraz podszytem leszczyny – naturalnych ostoi
faunistycznych w układzie powiązań ekologicznych;
6) Zarośli z udziałem brzozy, topoli, tarniny i klonu jesionolistnego, częściowo o charakterze naturalnej sukcesji
roślinnej i znaczeniu glebochronnym (duże nachylenie terenu) – naturalnych ostoi faunistycznych;
7) Pół naturalnych lasów łęgowych i olsowych o dużym znaczeniu wodochronnym, z dominacją olchy i wierzby
oraz udziałem topoli – naturalnych ostoi faunistycznych;
8) Zarośli olchowo – wierzbowych (naturalna sukcesja roślinna) na siedliskach łęgowych;
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9) Lokalnych ostoi faunistycznych;
10) Gminnego układu powiązań ekologicznych, którego głównym elementem jest dolina Opatówki, łącząca się
z międzynarodowym obszarem węzłowym 23 M – Obszar Środkowej Wisły w systemie Krajowej Sieci
Ekologicznej ( ECONET – Polska). Poza doliną Opatówki układ funkcjonuje w oparciu o gęstą sieć dolin
i wąwozów oraz kompleksy lasów i zarośli;
11) Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP 422)  Romanówka, eksploatowanego z osadów górno
jurajskich, którego ochrona ustalona jest w przepisach odrębnych.
2. Nakazuje się bezwzględne zachowanie pomników przyrody wpisanych w rejestrze Regionalnego Dyrektora
Ochrony Środowiska:
1) Wąwozu lessowego ze stanowiskami rzadkich gatunków roślin, w miejscowości Gałkowice Ocin  nr w rej.
539, dla którego wyznacza się zasady ochrony zgodnie z przyjętymi poniżej warunkami:
a) w celu utrzymania walorów wąwozu, należy odstąpić od wymogów odnoszących się do parametrów dróg
publicznych określonych w przepisach odrębnych i utrzymać istniejące parametry drogi biegnącej dnem
wąwozu,
b) utrzymanie istniejącego zadarnienia, zadrzewienia, zabezpieczającego zbocza wąwozu przed osypywanie się
gdy nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu ludzi oraz chronionym gatunkom flory,
c) zakazuje się poszerzania i podcinania skarp wąwozu;
2) Drzew o wybitnych walorach przyrodniczych i krajobrazowych zgrupowanych w parku podworskim
w miejscowości Wilczyce (12 lip drobnolistnych – nr w rej. 640, 1 lipa drobnolistna – nr w rej. 639, 3 sosny
czarne – nr w rej. 641, 1 klon pospolity – nr w rej. 642).
3. Wprowadza się ochronę stref morfologiczno krajobrazowe A, B1, B2, C, wyznaczonych w oparciu
o rozpoznane elementy abiotyczne gminy Wilczyce ( budowę geologiczną, geomorfologię, hydrografię, wody
gruntowe):
1) A strefa krajobrazów rozległych, płaskich den dolin rzecznych z płytkimi wciosami koryt rzecznych,
starorzeczy i rowów melioracyjnych, z szerokim widokiem na wyniosłe zbocza dolin i rozcinające je parowy
i wąwozy;
2) B1 strefa krajobrazów stromych, często urwistych, zboczy doliny Opatówki oraz strefy przyskarpowej,
z licznymi głębokimi rozcięciami parowów i wąwozów erozyjnych północnych, wyniesiona 30 60 m nad dno
doliny rzecznej;
3) B2 strefa krajobrazów stromych zboczy dolin Opatówki oraz strefy przyskarpowej, z licznymi rozcięciami
wąwozów erozyjnych oraz niewielkich suchych dolin nieckowatych , wyniesiona 2050 m nad dno doliny;
4) C strefa krajobrazów łagodnych zboczy dolin Opatówki oraz strefy przyskarpowej, z ujściowymi odcinkami
dolin rzecznych i rozszerzonym zasięgiem widokowym, wyniesiona 20 60 m nad dno doliny rzecznej.
4. Wprowadza się zakaz lokalizowania obiektów uciążliwych poza strefą przemysłowo – techniczną P,
z wyjątkiem takich, których lokalizacja okaże się niezbędna do obsługi funkcji podstawowych na tym terenie, pod
warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku oceny oddziaływania na środowisko sporządzonej w trybie
obowiązujących przepisów.
5. Nakaz zachowania poziomu hałasu zgodnie z przepisami odrębnymi dla obszarów chronionych akustycznie
oznaczonych na rysunkach planu symbolami:
1) MW, MN, RM – jak dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową;
2) MNU, UZP – jak dla terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowousługowe;
3) UT ,US, UZP, ZP – jak dla terenów przeznaczonych na cele rekreacyjnowypoczynkowe;
4) UO – jak dla terenów przeznaczonych pod budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci
i młodzieży;
5) UZ – jak dla terenów przeznaczonych pod szpitale.
6. Wyznacza się strefy uciążliwości od cmentarza:
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1) Strefa uciążliwości od cmentarza 50m  w odległości 50 m od granicy cmentarza obowiązuje całkowity zakaz
lokalizacji obiektów mieszkalnych i wymagających ochrony, zakładów żywienia zbiorowego, zakładów
przechowujących żywność oraz produkujących artykuły żywności, zgodnie z rysunkami planu;
2) Strefa uciążliwości od cmentarza 150m  w odległości od 50 do 150 m od granicy cmentarza mogą być
lokalizowane obiekty mieszkalne i wymagające ochrony, zakłady żywienia zbiorowego, zakłady
przechowujące żywność oraz produkujące artykuły żywności, po podłączeniu ich do sieci wodociągowej,
zgodnie z rysunkami planu;
3) W odległości 150 m od granicy cmentarza zakaz lokalizowania indywidualnych studni służących do czerpania
wody do picia i potrzeb gospodarczych;
4) W odległości 500m od granicy cmentarza zakaz lokalizowania ujęć wody o charakterze zbiorników wodnych,
służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do picia i potrzeb gospodarczych.
7. Ustala się nakaz sukcesywnego podłączenia wszystkich realizowanych obiektów do miejskiej sieci
uzbrojenia.
8. Ustala się ochronę wód powierzchniowych i podziemnych, w szczególności Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych (GZWP 422)  Romanówka poprzez:
1) Nakaz odprowadzania i podczyszczania ścieków i wód opadowych na warunkach określonych w przepisach
odrębnych;
2) Zakaz składowania wszelkich odpadów w tym odpadów niebezpiecznych w granicach obszaru objętego
niniejszym planem.
9. W proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi zaznaczonych na rysunkach
planu ustala się:
1) Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych trwale związanych z gruntem;
2) Zakaz wprowadzania poprzecznych zadrzewień i zakrzewień oraz zwartych przegród i nasypów;
3) Zakaz usuwania istniejących kompleksów leśnych i zaroślowych oraz roślinności drzewiastej i krzewiastej
o charakterze wodochronnym;
4) Zakaz niszczenia chronionych gruntów naturalnych (torfów niskich, namułów torfiastych);
5) Zakaz lokalizacji składowisk, a w szczególności odpadów ze środków chemicznych i nawozów sztucznych;
6) Zakaz lokalizacji zbiorników gnojowicy, szamba, zbiorników paliw płynnych;
7) Nakaz pryzmowania nawozów na płytach szczelnych;
8) Zachowanie naturalnego kształtu i charakteru koryta rzeki oraz jej starorzeczy;
9) Utrzymanie rolniczego sposobu użytkowania jako łąki i pastwiska;
10) Dopuszcza się wprowadzanie urządzeń służących rozbudowie infrastruktury technicznej gminy zgodnie
z rysunkami planu.
10. Regulacja niekorzystnych stosunków wodnych poprzez budowę zbiorników retencyjnych oznaczonych na
rysunkach planu symbolem WS , w celu:
1) Ochrony terenów leżących w dolinie rzeki przed powodziami – obniżenie maksymalnych jej przepływów;
2) Zaopatrzenia w wodę terenów deficytowych;
3) Ochrony biologicznego życia rzeki – zwiększenie minimalnych przepływów w okresie suszy;
4) W celu zminimalizowania negatywnego wpływu projektowanych zbiorników na ekosystemy i bioróżnorodność
obszaru, nakaz przeprowadzenia badań środowiskowych przed realizacją zbiornika.
11. Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych , wskazanych na rysunku planu ustala się:
1) Nakaz stosowania środków technicznych zapobiegających osuwaniu się mas ziemnych;
2) Wykonanie badań geologicznych w przypadku projektowanej zabudowy.
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12. Na terenach zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z przepisami
odrębnymi.
§ 33. 1. Na terenach oznaczonych symbolami:
1) MW, MN, MNU, RM, U, UT, UA, UZ, ustala się:
a) zachowanie roślinności drzewiastej i krzewiastej, ze szczególnym uwzględnieniem wyróżniających się
drzew pojedynczych, alei i szpalerów oraz grup wielogatunkowych zadrzewień,
b) urządzanie zieleni na działkach bez roślinności;
2) UK, US, ZC, UO ustala się:
a) zachowanie zespołów cennej, wielogatunkowej roślinności o dużych, a niekiedy wybitnych walorach
przyrodniczych i krajobrazowych;
3) P, G, K, O ustala się:
a) wprowadzanie roślinności izolacyjnej i ochronnej.
Rozdział 4.
Zasady obsługi komunikacyjnej
§ 34. Ustalenia ogólne w zakresie układu drogowo ulicznego:
1) Ustala się linie rozgraniczające dróg wraz z urządzeniami inżynieryjnymi.
§ 35. Ustala się adaptację i modernizację istniejących oraz budowę nowych dróg publicznych klasy dróg
głównych, zbiorczych, lokalnych, dojazdowych na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDZ,
KDL, KDD.
§ 36. Jako podstawową sieć komunikacji drogowej służącą powiązaniom zewnętrznym i obsłudze wewnętrznej
obszaru ustala się następujące tereny komunikacji, wyznaczone liniami rozgraniczającymi i oznaczone
następującymi symbolami przeznaczenia:
1) KDG  tereny dróg publicznych klasy drogi głównej;
2) KDZ  tereny dróg publicznych klasy drogi zbiorczej;
3) KDL  tereny dróg publicznych klasy drogi lokalnej;
4) KDD  tereny dróg publicznych klasy drogi dojazdowej.
§ 37. Obsługa komunikacyjna terenów przylegających do dróg oznaczonych KDG winna być ograniczona 
realizacja zjazdów z drogi jest dopuszczalna wyjątkowo, gdy brak jest możliwości dojazdu lub nie jest uzasadnione
bądź możliwe wykonanie albo wykorzystanie istniejącej drogi klasy D lub L do obsługi przyległych
nieruchomości.
§ 38. Uzupełniająca sieć dostępu komunikacyjnego do poszczególnych działek stanowią drogi wewnętrzne, nie
wyznaczone na rysunkach planu, których kształtowanie określą projekty podziału terenów, z warunkami jak
wyżej.
§ 39. 1. Dopuszcza się prowadzenie komunikacji autobusowej oraz realizacje urządzeń dla jej obsługi na
terenach dróg publicznych oznaczonych symbolami: KDG, KDZ, KDL.
2. Na obszarach znajdujących się przy drogach, na których dopuszczone jest prowadzenie komunikacji
autobusowej, dopuszcza się realizacje urządzeń służących tej funkcji, w tym zatok i wiat przystankowych, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
§ 40. 1. Potrzeby parkingowe dla istniejących, rozbudowywanych i projektowanych obiektów należy
realizować na terenie lokalizacji własnej, w ilości nie mniejszej niż wynikającej z następujących wskaźników:
1) dla zabudowy wielorodzinnej  1 miejsce postojowe/1 mieszkanie do 60 m2 p.uż.;
2) dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej  2 miejsca postojowe/domek, segment;
3) dla funkcji usługowych, handlowych, administracyjnych  30 miejsc postojowych/1000 m2 p.uż.;
4) dla funkcji produkcyjnych  35 miejsc postojowych/100 zatrudnionych;
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5) dla szkół  30 miejsc postojowych/100 zatrudnionych;
6) dla obiektów sportu i rekreacji  10 miejsc postojowych/100 użytkowników jednocześnie;
7) dla kościoła  10 miejsc postojowych/1000 wiernych;
8) dla funkcji gastronomii  30 miejsc postojowych/100 miejsc konsumpcyjnych;
9) dla hoteli, pensjonatów i usług agroturystycznych  4 miejsca postojowe/10 łóżek;
2. Dopuszcza się realizację parkingów ogólnodostępnych w pasach drogowych, na obszarach oznaczonych
symbolami przeznaczenia terenu: KDZ, KDL, KDD, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 41. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD zakazuje się wprowadzania
wszelkich urządzeń, budowli a także innej zabudowy nie związanej z przeznaczeniem terenu za wyjątkiem
urządzeń pomocniczych związanych z prowadzeniem, organizacją i obsługą ruchu drogowego oraz komunikacji
autobusowej.
§ 42. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD zakazuje się tymczasowego
zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów oraz uzbrojenia terenu za wyjątkiem tymczasowego
użytkowania rolniczego i leśnego.
§ 43. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD nie wolno dokonywać
jakichkolwiek podziałów geodezyjnych za wyjątkiem porządkujących stan własnościowy zgodnie z liniami
rozgraniczającymi.
§ 44. Na terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia KDG, KDZ, KDL, KDD ustala się następujące
warunki, zasady i standardy zagospodarowania terenu:
1) przynajmniej 5% powierzchni terenu należy pozostawić jako teren biologicznie czynny;
2) tereny znajdujące się w zasięgu systemu kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej muszą być wyposażone
w tę kanalizację;
3) wszystkie zrzuty wód opadowych muszą być wyposażone w urządzenia podczyszczające na wylotach;
4) tereny położone w rejonie terenów zabudowy i przeznaczonych pod zabudowę muszą być oświetlone w sposób
właściwy dla klasy drogi;
5) wszystkie prace budowlane, działania inwestycyjne i modernizacyjne nie mogą pogarszać bezpieczeństwa
i sprawności ruchu.
§ 45. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KDG ustala się następujące warunki, zasady
i standardy zagospodarowania terenu:
1) szerokość jezdni 7,0m;
2) szerokość w liniach rozgraniczających min. 25m, a w wyjątkowych przypadkach mniejsza wynikająca
z istniejącego zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu;
3) nakaz realizacji w liniach rozgraniczających drogi chodników i ścieżek rowerowych lub ciągów pieszo
rowerowych lub poboczy utwardzonych;
4) dopuszcza się stosowanie zjazdów do istniejącej zabudowy z istniejących dróg, gdy brak jest innej możliwości
dojazdu;
5) dla nowej zabudowy dopuszcza się wyjątkowo stosowanie zjazdów z dróg istniejących oraz z dróg
projektowanych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) drogi powinny umożliwić prowadzenie komunikacji autobusowej.
§ 46. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KDZ ustala się następujące warunki, zasady
i standardy zagospodarowania terenu:
1) szerokość jezdni 7,0m (dopuszcza się mniejszą szerokość na warunkach określonych w przepisach
odrębnych);
2) szerokość w liniach rozgraniczających min. 20m, a w wyjątkowych przypadkach mniejsza wynikająca
z istniejącego zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu;
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3) zaleca się wyposażenie dróg w chodniki i ścieżki rowerowe lub ciągi pieszorowerowe lub pobocza
utwardzone;
4) dopuszcza się stosowanie zjazdów do istniejącej zabudowy;
5) dla nowej zabudowy dopuszcza się wyjątkowo stosowanie zjazdów zgodnie z przepisami odrębnymi;
6) dopuszcza się realizację parkingów w pasie drogowym, zgodnie z przepisami odrębnymi;
7) drogi powinny umożliwić prowadzenie komunikacji autobusowej;
8) ustala się ochronę wąwozu w liniach rozgraniczających drogi 11KDZ, zgodnie z ustaleniami rozdziału 3.
§ 47. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KDL ustala się następujące warunki, zasady
i standardy zagospodarowania terenu:
1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 5,0m;
2) szerokość w liniach rozgraniczających min.12m, a w wyjątkowych przypadkach mniejsza wynikająca
z istniejącego zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu;
3) zaleca się wyposażenie drogi w chodniki;
4) dopuszcza się realizację parkingów w pasie drogowym, zgodnie z przepisami odrębnymi.
§ 48. Dla terenów oznaczonych symbolem przeznaczenia KDD ustala się następujące warunki, zasady
i standardy zagospodarowania terenu:
1) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 5,0m;
2) szerokość w liniach rozgraniczających min.10m, a w wyjątkowych przypadkach mniejsza wynikająca
z istniejącego zagospodarowania, zgodnie z rysunkiem planu;
3) drogi powinny być wyposażone w chodniki na terenach zabudowy jednorodzinnej i zabudowy zagrodowej;
4) dopuszcza się drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodnik.
§ 49. Ustala się następujące warunki, zasady i standardy:
1) dla terenów dróg wewnętrznych:
a) szerokość jezdni nie może być mniejsza niż 4,5m,
b) minimalna szerokość dróg wewnętrznych nie oznaczonych na rysunku planu wynosi 6,0m,
c) jezdnie muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej,
d) dopuszcza się drogi bez wyodrębnienia jezdni i chodników.
§ 50. Ustalenia szczegółowe dla terenów ciągów komunikacyjnych:
1) Sołectwo Bożęcin, miejscowość Bożęcin:
a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 02 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 03 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
2) Sołectwo Bugaj, miejscowość Bugaj:
a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
3) Sołectwo Dacharzów i Zagrody, miejscowość Dacharzów i Zagrody:
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a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 04 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 04 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 05 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
j) 06 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
k) 07 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
l) 08 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
m) 09 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
4) Sołectwo Daromin, miejscowość Daromin:
a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 04 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 05 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 06 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 07 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 02 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
j) 03 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
k) 04 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
l) 05 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
m) 06 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
n) 07 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
o) 08 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
p) 09 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
q) 10 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
r) 11 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
s) 12 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
t) 13 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
u) 14KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
v) 15 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
w) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
y) 02KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
z) 03KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 27

ź) 04KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ż) 05KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
aa) 06KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ab) 07KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ac) 08KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ad) 09KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ae) 10KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
af) 11KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
5) Sołectwo Dobrocice, miejscowość Dobrocice:
a) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 04 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 05 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 06 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 07 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
6) Sołectwo GałkowiceOcin, miejscowość GałkowiceOcin:
a) 01 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczająca wg rysunku planu,
b) 02 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 03 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 04 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
7) Sołectwo Łukawa, miejscowość Łukawa:
a) 01 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 03 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 04 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 05 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
j) 02 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
k) 03 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
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l) 04 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
m) 05 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
n) 06 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
o) 07 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
p) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
q) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
r) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
s) 04 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
t) 05 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
u) 06 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
v) 07 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
w) 08 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
y) 09 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
z) 10 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ź) 11 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
8) Sołectwo Ocinek , miejscowość Ocinek:
a) 01 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 04 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 04 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
i) 05 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
j) 06 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
k) 07 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
l) 08 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
9) Sołectwo Pęczyny , miejscowość Pęczyny:
a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 02 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 03 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
10) Sołectwo Pielaszów , miejscowość Pielaszów:
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a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 04 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 02 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 03 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 04 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 05 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
j) 06 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
k) 07 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
11) Sołectwo Przezwody , miejscowość Przezwody:
a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 04 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 05 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 06 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 07 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 08 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
j) 02 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
k) 03 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
l) 04 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
m) 05 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
n) 06 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
o) 07 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
p) 08 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
q) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
r) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
s) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
t) 04 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
u) 05 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
v) 06 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
w) 07 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
y) 08 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
z) 09 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ź) 10 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ż) 11 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
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12) Sołectwo Radoszki i Wysiadłów , miejscowość Radoszki i Wysiadłów:
a) 01 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 03 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 04 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 05 KDG – bez nazwy, droga główna G, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
j) 04 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
k) 05 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
l) 06 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
m) 07 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
n) 08 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
o) 09 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
p) 10 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
q) 11 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
r) 12 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
s) 13 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
t) 14 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
u) 15 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
v) 16 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
w) 17 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
y) 18 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
z) 19 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
13) Sołectwo Tułkowice , miejscowość Tułkowice:
a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
b) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
c) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 04 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 05 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 06 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
14) Sołectwo Wilczyce, miejscowość Wilczyce:
a) 01 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczające wg rysunku planu,
b) 02 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 31

c) 03 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
d) 04 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
e) 05 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
f) 06 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
g) 07 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
h) 08 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
i) 09 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
j) 10 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
k) 11 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
l) 12 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
m) 13 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
n) 14 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
o) 15 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
p) 16 KDZ – bez nazwy, droga zbiorcza Z, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
q) 01 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
r) 02 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
s) 03 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
t) 04 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
u) 05 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
v) 06 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
w) 07 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
y) 08 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu;
z) 09 KDL – bez nazwy, droga lokalna L, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ź) 01 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ż) 02 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
aa) 03 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ab) 04 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ac) 05 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ad) 06 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ae) 07 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
af) 08 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ag) 09 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczających wg rysunku planu,
ah) 10 KDD – bez nazwy, droga dojazdowa D, w liniach rozgraniczająca wg rysunku planu.
Rozdział 5.
Zasady obsługi inżynieryjnej
§ 51. W zakresie urządzeń inżynieryjnych na obszarze planu ustala się następujące zasady:
1) utrzymanie w nowo projektowanych ulicach i drogach rezerwy geodezyjnej zabezpieczającej możliwość
budowy wodociągu rozbiorczego, gazociągu rozbiorczego, kanalizacji sanitarnej, sieci elektroenergetycznych
SN i nn (kablowych lub napowietrznych) oraz kanalizacji telefonicznej;
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2) pełne uzbrojenie inżynieryjne działek budowlanych w wodociąg, kanalizację sanitarną (po wybudowaniu
układu kanalizacyjnego), gaz przewodowy (jedynie w zasięgu obsługi gazowniczej), energię elektryczną i łącza
telekomunikacyjne;
3) w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się realizację sieci, o których mowa w pkt.1 poza liniami
rozgraniczającymi.
§ 52. W zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się następujące zasady:
1) pełne pokrycie zapotrzebowania na wodę z istniejącej i projektowanej sieci wodociągowej zasilanej
z istniejących układów wodociągowych – w oparciu o ujęcia wody zlokalizowane poza obszarem planu;
2) wzmocnienie połączenia sieci wodociągowej w gminie z układem wodociągowym „Gierczyce” oraz z ujęciem
znajdującym się w gminie Wojciechowice.
§ 53. 1. W zakresie odprowadzania ścieków sanitarnych ustala się:
1) budowę trzech rozdzielczych układów skanalizowania obszaru planu:
a) WilczyceBugaj z projektowaną oczyszczalnią ścieków w Kolonii Łukawa,
b) Przezwody Pielaszów Dobrocice Pęczyny BożęcinDaromin z projektowaną oczyszczalnią ścieków
w Przezwodach i Darominie,
c) GałkowiceOcin DacharzówTułkowice – południowa część Wilczyc Radoszki Wysiadłów Ocinek
Łukawa z projektowaną oczyszczalnią ścieków w Ocinku;
2) lokalizację czterech projektowanych oczyszczalni ścieków w Kolonii Łukawa, Darominie, Przezwodach
i Ocinku;
3) odbiornikiem ścieków z obszaru planu będą projektowane układy kanalizacji sanitarnej zakończone
oczyszczalniami ścieków z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do rzeki Opatówki;
4) dla obszarów wytypowanych do skanalizowania obowiązek podłączenia nowo lokalizowanej i istniejącej
zabudowy do kanalizacji sanitarnej;
5) dopuszczenie do czasu budowy kanalizacji sanitarnej czasowego stosowania kanalizacji indywidualnych
zakończonych szczelnymi kontenerowymi atestowanymi zbiornikami ścieków;
6) zakaz odprowadzania nieczyszczonych ścieków sanitarnych tak kanałami, drenażem jak i powierzchniowo do
cieków powierzchniowych, oczek wodnych i do ziemi;
7) dla ścieków oczyszczonych wprowadzanych do wód lub do ziemi w ramach zwykłego lub szczególnego
korzystania z wód stosuje się przepisy odrębne.
2. W zakresie odprowadzania wód opadowych ustala się:
1) zatrzymanie wód opadowych na terenie zlewni;
2) w obszarach, w których nie jest możliwe spełnienie ustalenia pkt.1, odbiór wód opadowych przez rzekę
Opatówkę i jej dopływy;
3) w przypadku obiektów usługowych z utwardzonymi placami postojowymi/ manewrowymi, parkingów o pow.
powyżej 0,1ha obowiązek budowy lokalnych układów odwodnieniowych zakończonych urządzeniami
oczyszczającymi zgodnie z przepisami odrębnymi;
4) poza przypadkami wymienionymi w pkt.3. odwodnienie powierzchniowe bez oczyszczania.
§ 54. W zakresie uciepłownienia ustala się:
1) uciepłownienie w oparciu o źródła lokalne bez wprowadzania systemu zdalczynnego i z wykorzystaniem
docelowo paliwa spełniającego normy ekologiczne.
§ 55. W zakresie gazyfikacji przewodowej ustala się:
1) zasadę gazyfikacji istniejącej i nowej zabudowy w obszarze planu gazem średnioprężnym doprowadzonym
z istniejących stacji gazowych I stopnia w Łukawie oraz w Kleczanowie (w gminie Obrazów) przy spełnieniu
kryteriów ekonomicznych związanych z dostawą gazu;
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2) docelowo pełne pokrycie zapotrzebowania na gaz przewodowy dla odbiorców komunalnych zarówno na cele
bytowogospodarcze jak i cele grzewcze;
3) przebieg gazociągów w odległości min. 0,5m od linii parkanów;
4) umiejscowienie szafek gazowych w linii parkanów i otwieranych na zewnątrz od strony ulicy;
5) budowę gazociągów rozbiorczych w zgodności z warunkami jakim winny odpowiadać sieci gazowe, zgodnie
z przepisami odrębnymi;
6) ustala się ograniczenia w użytkowaniu terenu wewnątrz tzw. odległości podstawowej od obrysu obiektów
terenowych, której szerokość wynosi 20m od osi istniejącego gazociągu wysokiego ciśnienia (14 MPa) relacji
Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski DN300mm do najbliższego budynku mieszkalnego, zaś 35m do
najbliższego budynku użyteczności publicznej (ograniczenia wewnątrz wymienionych stref zgodnie
z przepisami odrębnymi).
§ 56. 1. W zakresie elektroenergetyki ustala się:
1) zasilanie w energię elektryczną za pośrednictwem sieci niskiego i średniego napięcia zasilanej z rozdzielni SN
stacji elektroenergetycznych 110/15kV (GPZ) Gerlachów i Opatów;
2) przy zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z przebiegu istniejącej
infrastruktury elektroenergetycznej zgodnie z przepisami odrębnymi;
3) ustala się zakaz zadrzewienia obszarów pod liniami elektroenergetycznymi w strefach:
a) dla linii 110kV – 20m (po 10m w obie strony od osi linii),
b) dla linii 15kV  11m (po 5,5m w obie strony od osi linii) oraz w pasach przeznaczonych dla infrastruktury
elektroenergetycznej;
4) w przypadku wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi sieciami elektroenergetycznymi
należy sieci te przystosować do nowych warunków pracy zgodnie z przepisami odrębnymi;
5) możliwość przyłączenia do istniejących sieci oraz przebudowy urządzeń elektroenergetycznych w przypadku
wystąpienia kolizji projektowanych obiektów z istniejącymi urządzeniami elektroenergetycznymi, zgodnie
z przepisami odrębnymi.
2. W zakresie ochrony linii elektroenergetycznych od siłowni wiatrowej ustala się:
1) nakaz zachowania odległości większej niż 3d siłowni wiatrowej od skrajnego przewodu linii napowietrznej
110kV (d średnica koła zataczanego przez łopaty siłowni wiatrowej);
2) wzdłuż trasy linii elektroenergetycznych średniego napięcia wyznacza się pasy techniczne o szerokości 25m,
w których przy dowolnym stanie pracy siłowni wiatrowej, nie może znaleźć się jakikolwiek jej element (oś
symetrii pasa technicznego wyznaczyć powinny słupy linii napowietrznych).
§ 57. W zakresie telekomunikacji ustala się:
1) pełne pokrycie zapotrzebowania na łącza telefoniczne z istniejącej centrali telefonicznej TP S.A. “Wilczyce”
lub innych należących do alternatywnych operatorów;
2) adaptację istniejących kabli telekomunikacyjnych i kanalizacji telefonicznej z możliwością zmiany tras
w przypadku wystąpienia kolizji z planowanym zagospodarowaniem terenu;
3) prowadzenie budowy oraz przebudowy sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w uzgodnieniu i na warunkach
określonych przez właściwego operatora oraz w porozumieniu z właściwym zarządcą drogi.
§ 58. W zakresie gospodarki odpadami stałymi ustala się:
1) rekultywację wysypiska śmieci we wsi Bugaj zgodnie z przepisami odrębnymi;
2) obsługę zgodnie z gospodarką określoną w gminnym programie gospodarki odpadami i przepisami
odrębnymi;
3) minimalny standard obsługi wyrażający się częstotliwością wywozu stałych odpadów komunalnych 1/tydzień;
4) zabezpieczenie możliwości segregowania odpadów w miejscu zbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczególnymi oraz przepisami prawa miejscowego obowiązującymi w tym zakresie.
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§ 59. W zakresie systemu alarmowania ustala się:
1) w projektach budynków użyteczności publicznej lub budynków wielorodzinnych należy uwzględnić system
alarmowania i powiadamiania mieszkańców (w wypadku zagrożenia) poprzez syreny alarmowe. Promień
słyszalności syreny zakłada się do 300m.
DZIAŁ II.
USTALENIA SZCZEGÓŁOWE PLANU
Rozdział 6.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ BOŻĘCIN
§ 60. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 RM , 02RM, 03RM, 04RM, 05RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 01RM, 02RM obowiązują ograniczenia w strefach
elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.

ochronnych

pod

liniami

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 05 RM, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych.
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ;
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni.
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 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia.
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejącej zabudowy na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 61. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 06RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 06RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 06 RZ , na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się.
6) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
a) Dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne ,stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
7) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ BUGAJ
§ 62. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
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 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowy układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki.
3) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
a) Nie ustala się.
4) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
a) Dla terenów 02 RM, 03 RM obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami
elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
5) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
6) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
7) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych.
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem.
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
8) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
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 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
9) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
10) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
11) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 63. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 06 P ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy przemysłowo – technicznej (z dopuszczeniem składów) i zabudowy usługowej  usługi
handlu, gastronomii.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 06P obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
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5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 50%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 30%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne,
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 9m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o lub dachy płaskie;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy przemysłowotechnicznej
i zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
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9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 64. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 07 O ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren nieczynnego wysypiska śmieci.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nakaz rekultywacji składowiska odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie ustala się;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 nie ustala się.
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%;
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m;
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej;
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady obsługi komunikacyjnej:
 Dojazd do działek z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu.
§ 65. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 08RZ ustala się:
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1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 08RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Dla terenu 08RZ , na których znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2,
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ DACHARZÓW I ZAGRODY
§ 66. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 RM, 02RM, 06RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13
RM, 14 RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM,
29RM ustala się:
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1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 01RM, 25RM obowiązują ograniczenia w strefach
elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,

ochronnych

pod

liniami

 dla terenu 26RM obowiązują ograniczenia w strefie uciążliwości od cmentarza 150 m, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3,
 dla terenów 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 29RM położonych w obrębie strefy ochrony terenu
zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01 RM, 02RM, 06RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM,
19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 29RM znajdujących się w granicach
Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 27RM, 28RM, 29RM, na których zlokalizowane są proponowane do ochrony pojedyncze
drzewa, grupy drzew o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia
zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Dla terenu 27RM znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2,
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych.
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni.
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 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 .Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 11RM, 16RM, 18RM, 20RM, 21RM, 22RM, 25RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 67. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 03RM, 04RM, 05RM, 07RM, 08RM, 09RM 28RM
ustala się:
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1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej  adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub
inwentarskich wolnostojących z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy; bez możliwości
wznoszenia nowych budynków;
 zakaz zbiorników gnojowicy, szamba;
 nakaz nawozu na płytach szczelnych;
 zakaz zbiorników paliw płynnych;
 dla terenów 28RM położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 03RM, 04RM, 05RM, 07RM, 08RM, 09RM 28RM znajdujących się w granicach
Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2;
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
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b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%;
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej;
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej;
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 03MR, 04RM, 05RM, 07RM, 08RM, 09RM, 28RM znajdujących się w proponowanym zasięg
obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 68. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 30U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej  adaptacja istniejącej zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
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b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji.
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację istniejących obiektów usługowych wolnostojących z możliwością ich
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy; bez możliwości wnoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 30U znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ;
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
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 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków).
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość maksimum do 9,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o spadku od 30o – 45o
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów usługowych na zasadach
określonych w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi1000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
a) Dla terenu 30U znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu;
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 69. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 31U, 32U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji.
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 ustala się adaptację istniejących obiektów usługowych,
 dla terenu 32 U obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 31U, 32U położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
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3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 Dla terenów 31U, 32 U znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 3 m2 ;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje,
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość maksimum do 9,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o spadku od 30o – 45o .;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów usługowych na zasadach
określonych w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1000 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 20m dla zabudowy usługowej,
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c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 70. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 33 UK ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej kościelnej i wyznaniowej (kościół rzymskokatolicki),
b) Adaptacja istniejących obiektów.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę ekspozycji obiektu,
 ustala się ochronę wolnostojącego obiektu kościelnego;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
c) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 33UK położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 33UK znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 33 UK znajdującego się w strefie ochrony ekspozycji „E”, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2,
 dla terenu 33 UK znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo – handlowych;
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d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 dla terenu 33UK ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w liniach rozgraniczających terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Wysokość zabudowy:
 ustala się nie więcej niż 18m;
e) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy kościelnej i wyznaniowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 71. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 34KPP ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren placu publicznego i ciągów pieszych  parking samochodowy, obsługa terenu kościelnego.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 układ przestrzenny obiektów służących obsłudze komunikacji publicznej;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji.
 nie ustala się;
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d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się lokalizację wolnostojących tablic informacyjnych,
 dla terenu 34 KPP położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 Dla terenu 34KPP znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 34 KPP znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty usługowo  handlowe nietrwale związane z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2000 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działki w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 72. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 35 ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenów 35ZL obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 35ZL położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 35ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 35ZL, na których zlokalizowane jest proponowane do ochrony pojedyncze drzewo o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 35ZL, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 35ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 35ZL narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 73. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 36ZL1 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
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a) Tereny zalesień bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 36ZL1 znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 36ZL1 narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem
3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 74. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 37RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
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c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 37RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 37RZ obowiązują ograniczenia w strefie uciążliwości od cmentarza 50 m, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3,
 dla terenu 37RZ obowiązują ograniczenia w strefie uciążliwości od cmentarza 150 m, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3,
 dla terenów 37RZ położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 37RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 37RZ, na których zlokalizowane są proponowane do ochrony pojedyncze drzewa o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 37RZ ,na którym znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków (stanowisko archeologiczne
8872/10), obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2,
 dla terenów 37RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
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a) Dla terenów 37RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 37RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 75. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 38WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowania:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 38WS znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ DAROMIN
§ 76. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM,
07RM, 08RM, 09RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM,17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM,
22RM, 23RM, 24RM, 25RM, 26RM, 27RM, 28RM, 29RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM, 34RM, 35RM, 36RM,
37RM, 38RM, 39RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 04RM, 05RM, 12RM,13RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 21RM, 31RM, 32RM, 38RM
obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
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 dla terenów 37RM, 38RM, 39RM znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Dla terenów 01RM, 05RM, 14RM, 17RM, 22RM, 27RM, 37RM, 38RM, na których znajdują się stanowiska
archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu,
 dla terenów 09RM, 10RM, 19RM, 28RM, 33RM, 35RM ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy
zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu, z uwzględnieniem przepisów odrębnych.;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
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 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie;
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości;
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 23RM, 24RM, 37 RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd do działek z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
b) Dla terenów 09RM, 10RM , 28RM, 33RM, 35RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejące drogi wewnętrzne
zlokalizowane w terenie 45RZ,
c) Dla terenu 19RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 18RM,
45RZ,
d) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 77. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 40 UK ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej kościelnej i wyznaniowej (kościół rzymskokatolicki),
b) Adaptacja istniejących obiektów.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę ekspozycji obiektu,
 ustala się ochronę wolnostojącego obiektu kościelnego;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
c) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Dla terenu 40 UK, na których zlokalizowane są proponowane do ochrony grupy drzew o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 40 UK obowiązuje ochrona obiektu kościelnego o cennych wartościach kulturowych zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
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5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo – handlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Wysokość zabudowy:
 ustala się nie więcej niż 18m;
e) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy kościelnej i wyznaniowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 78. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 41 UI ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej  usługi specjalne (Ochotnicza Straż Pożarna) z dopuszczeniem usług handlu
i gastronomii.
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2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu:
 nie ustala się;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 9,5m;
f) Geometria dachu:
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 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2. Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 41UI narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 79. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 42 UO ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej związanej z kulturą i oświatą,
b) Adaptacja istniejących budynków szkolnych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
c) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się obiekty szkolne, internaty, bursy, obiekty sportowe i urządzenia służące rekreacji,
 dla terenu 42UO obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Dla terenu 42 UO, na których zlokalizowane są proponowane do ochrony grupy drzew o wysokich walorach
przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 61

b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo handlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków;
e) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowywaniu terenów:
 dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub umieszczonych na elewacjach budynków tablic
informacyjnych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki;
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 nie mniej niż 60%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się maksymalnie do 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się maksymalnie do 12,0m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy płaskie i dwuspadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz stosowania materiałów pokrycia dachowego w kolorach niebieskim, zielonym,
fioletowym oraz w odcieniach tych barw,
 dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę obiektów na zasadach określonych w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy usługowej związanej
z kulturą i oświatą,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady dotyczące terenów rekreacyjnowypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych:
a) Dopuszcza się przeznaczenie terenu na realizację imprez masowych,
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b) Dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów i urządzeń infrastruktury służących organizacji
i zabezpieczeniu imprez masowych,
c) Urządzenia terenu powinny być dostosowane do przepisów określający warunki ewakuacji.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 80. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 43 ZC ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren cmentarza czynnego.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę istniejącej na terenie zieleni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 43 ZC ustala się ochronę cennych pomników i nagrobków zgodnie z ustaleniami zawartymi
w rozdziale 2;
b) Obowiązującą ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
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b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 81. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 44 ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenów 44ZL obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 44 ZL znajdujących się granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 44ZL znajdującego się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 44ZL , na których zlokalizowane są proponowane do ochrony pojedyncze drzewa, szpalery
drzew o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem
3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 44 ZL znajdujących się w proponowanym zasięg obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
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§ 82. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 45RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 45 RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 45RZ obowiązują ograniczenia w strefie uciążliwości od cmentarza 50 m, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3,
 dla terenu 45RZ obowiązują ograniczenia w strefie uciążliwości od cmentarza 150 m, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 45RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 45RZ znajdującego się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 45RZ, na których zlokalizowane są proponowane do ochrony szpalery drzewa o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 45RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
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d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 45RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 45 RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem
3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
§ 83. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 46 ZL1 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zalesień bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 46 ZL1 znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 46ZL1 znajdującego się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
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6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 46 ZL1 znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 84. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 47 K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren urządzeń kanalizacyjnych –oczyszczalnia ścieków.
2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
5) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się.
6) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu;
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ DOBROCICE
§ 85. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01 RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM ustala
się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
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 nie ustala się
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 02RM, 05RM obowiązują ograniczenia w strefach
elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.

ochronnych

pod

liniami

3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM znajdujących się w granicach Proponowanego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 04RM, na którym znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu.
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
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f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 01RM, 04RM, 05RM, 06RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia
zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Dla terenu 06RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 07RM,
09RZ, 10ZL,
c) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 86. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 07 RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej  adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub
inwentarskich wolnostojących z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, bez możliwości
wznoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych.
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3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 07RM znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
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 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 07RM znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dla terenu 07RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 09RZ,
10ZL,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 87. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 08 U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji.
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 ustala się adaptację istniejących obiektów usługowych,
 dla terenu 08U obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 08U znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
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b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 3 m2 ;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość maksimum do 9,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów usługowych na zasadach
określonych w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 88. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 09 RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
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b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 09RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie ustaleniami zawartymi w rozdziale 5;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 09RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodne z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 09RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 09RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 09RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
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8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 89. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10 ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu.
3) Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 10ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodne z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 10ZL narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3;
b) Dla terenów 10ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ GAŁKOWICE – OCIN
§ 90. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM, 07RM,
08RM, 09RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
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a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 06RM, 07RM, 09RM, 11RM, 12RM, 14RM, 17RM obowiązują ograniczenia w strefach
ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 06 RM, 11RM, 14RM obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 14RM, 15RM, 16RM, 17RM położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego
o promieniu 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 03RM, 04RM, 05RM, 07RM, 08RM, 09RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM,
15RM, 16RM, 17RM znajdujących się granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 14RM, na którym zlokalizowane jest proponowane do ochrony pojedyncze drzewo o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
 dla terenów 03RM, 07RM, 08RM, 09RM, 13RM ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie
z liniami rozgraniczającymi terenu z uwzględnieniem przepisów odrębnych,
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o .
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się minimum na 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 14RM, 15RM, 16RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 15RM, 17RM znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Dla terenów 03RM, 07RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejące drogi wewnętrzne zlokalizowane
w terenie 26RZ,
c) Dla terenów 08RM, 13RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną
w terenie 26RZ, 27ZL,
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d) Dla terenu 09RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 26RZ,
27ZL,
e) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 91. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18P, 19P, 20P ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy przemysłowo – technicznej (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy
usługowej (usługi handlu i gastronomii);
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się adaptację i rozbudowę istniejących obiektów przemysłowych i produkcyjnych,
 dla terenu 18P obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 19P, 20P znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe nie związane trwale z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia
procesów technologicznych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu,
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 dla terenu 19P ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 55%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna.
 ustala się nie mniej niż 40%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 9,0m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe, czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o lub dachy płaskie;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy przemysłowotechnicznej
i zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Dla terenu19P utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 26RZ,
c) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 92. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21U, 22U, ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
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 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 21U obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 21U obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 22U położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 22 U znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
 Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,6m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
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e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 10m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 22U narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
b) Dla terenu 22U znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 93. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 23 G ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej I stopnia.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
 dla terenu 23G obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 300m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 15m,
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c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
6) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
7) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 94. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 24K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu.
a) Tereny urządzeń kanalizacyjnych – przepompownia II stopnia.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 24K obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
b) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
5) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 20m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
6) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
7) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 95. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 25K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu.
a) Tereny urządzeń kanalizacyjnych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 25K położonego w obrębie strefy ochrony terenu o promieniu 3000m obowiązuje ustalenia
zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 25 K znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500 m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 20m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
6) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 25K narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 96. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 26 RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 26RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 26RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 26RZ położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 26RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 26RZ narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 97. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 27 ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenów 27ZL obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
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 dla terenów 27ZL położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 27ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 27ZL, na których zlokalizowane są proponowane do ochrony grupy drzew o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 27ZL narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ ŁUKAWA
§ 98. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM, 07RM,
08RM, 09RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM,
42RM, 43RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 11RM, 16RM, 17RM, 18RM obowiązują ograniczenia w strefach uciążliwości od cmentarza
50m i 150 m, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3,
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 dla terenów 02RM, 04RM, 05RM, 06RM, 08RM, 10RM, 11RM, 13RM, 14RM obowiązują ograniczenia
w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale
5,
 dla terenów 01RM, 07RM, 08RM, 09RM, 11RM, 12RM obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych
gazociągu, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM zlokalizowanych w granicy Głównego Zbiornika Wód
Podziemnych obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 3,
 dla terenów 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 43RM położonych w obrębie strefy ochrony terenu
zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 11RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 43RM
znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia
zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 11RM, 14RM , na których zlokalizowane są proponowane do ochrony szpalery drzew
o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 16RM znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zgodne
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych.
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
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 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 15RM, 16 RM, 17RM, 43RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia
zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4
§ 99. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 23 MNU ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej,
b) Dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków mieszkalnych lub wolnostojące.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się lokalizację na każdej działce, jednego budynku gospodarczego lub garażowego
wolnostojącego, usytuowanego w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
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 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub
wolnostojące.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na budynkach lub w linii ogrodzeń i ogrodzeniach
o powierzchni nie większej niż 3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie drugiej kondygnacji w dachu budynku,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m.
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
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7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu;
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 100. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 24 UI ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej  usługi specjalne (Ochotnicza Straż Pożarna) z dopuszczeniem usług handlu
i gastronomii.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 24UI obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
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d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 9,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę wyłącznie na zasadach określonych w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki wynosi 1500m2 dla zabudowy usługowej. Dopuszcza się zmniejszenie
wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działek budowlanych ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu;
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 101. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 25U, 26U, 27U, 28U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie.
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
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 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się realizację obiektów usługowych,
 ustala się adaptację istniejących obiektów,
 dla terenów 26U, 27U obowiązują ograniczenia w strefach
elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,

ochronnych

pod

liniami

 dla terenów 25U, 26U, 27U obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 25U zlokalizowanego w granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych obowiązują ustalenia
zawarte w rozdziale 3.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 3m2 ;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy.
 ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość maksimum do 9,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o .;

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 90

g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
planem.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 ,. Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 102. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 29UO ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej związanej z kulturą i oświatą (budynki szkolne, internaty, biblioteki, bursy
urządzenia sportu i rekreacji).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji.
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynku o powierzchni nie większej
niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
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c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki o wysokości 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum do 12,0m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku 30o 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej związane
z kulturą i oświatą,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 103. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 30UK ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej kościelnej i wyznaniowej (kościół rzymsko – katolicki),
b) Adaptacja istniejących obiektów.
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2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę ekspozycji obiektu,
 ustala się ochronę wolnostojącego obiektu kościelnego;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów :
 dla terenu 30 UK obowiązują ograniczenia w strefie uciążliwości od cmentarza 150 m, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 30 UK znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 30UK, na których zlokalizowane są proponowane do ochrony grupy drzew o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 30UK ustala się ochronę obiektu kościoła o cennych wartościach kulturowych, objętego
gminną ewidencją zabytków, zgodnie z ustaleniami rozdziału 2,
 dla terenu 30 UK, znajdującego się strefie ochrony ekspozycji „E” i w strefie ochrony konserwatorskiej,
obowiązują ustalenia zgodne z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo – handlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w liniach rozgraniczających terenu z uwzględnieniem
przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
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 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Wysokość zabudowy:
 ustala się nie więcej niż 18m;
e) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej kościelnej
i wyznaniowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 104. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 31P, 32P ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy przemysłowo – technicznej (dopuszczenie składów magazynów) i zabudowy usługowej
(usługi handlu i gastronomii).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się adaptację i rozbudowę istniejących obiektów przemysłowych i produkcyjnych,
 dla terenu 32P obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
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4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe nie związane trwale z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia
procesów technologicznych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 25%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 9,0 m (z wyłączeniem masztów telekomunikacyjnych);
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe, czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o lub dachy płaskie;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie;
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2. Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy przemysłowo technicznej
i zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
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a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 105. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 33K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren urządzeń kanalizacyjnych – przepompownia II stopnia Łukawa Rządowa ze zbiornikiem wody.
2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
5) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
6) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 106. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 34K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren urządzeń kanalizacyjnych – przepompownia ścieków.
2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 34K znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Ustala się zgodnie z rozdziałem 2.
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 800m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
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5) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
6) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 107. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 35K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalnia ścieków.
2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 34K znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
5) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia tymczasowego terenu.
6) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 108. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 36 KPP ustala się:
1) Przeznaczenie terenu
a) Teren placu publicznego i ciągów pieszych  parking samochodowy, obsługa terenu cmentarnego.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 układ przestrzenny obiektów służących obsłudze komunikacji publicznej;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się lokalizację wolnostojących tablic informacyjnych.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 36 KPP znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty usługowo  handlowe nietrwale związane z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 120m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 109. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 37ZC ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren cmentarza czynnego (cmentarz rzymskokatolicki).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę istniejącej na terenie zieleni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
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 nie ustala się.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 37 ZC znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 obowiązuje ochrona zabytkowych nagrobków i pomników,
 dla terenu 37ZC wpisanego do rejestru zabytków obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2,
 dla części terenu 37ZC znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zgodne
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 110. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 38 RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
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d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenów wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 38RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 38 RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 38RZ zlokalizowanych w granicy Głównego Zbiornika Wód Podziemnych obowiązują
ustalenia zawarte w rozdziale 3,
 dla terenów 38RZ położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 38 RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 38RZ znajdującego się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Dla terenów 38RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 38RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
,
b) Dla terenów 38RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
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a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 111. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 39 ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenów 39ZL położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 39 ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 39ZL znajdujących się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 39ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 112. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 40 ZL1 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zalesień bez prawa zabudowy.
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2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 40ZL1 znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodne z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 40ZL1 narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 113. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 41WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowania:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
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 dla terenu 41WS znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ OCINEK
§ 114. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM,
13RM, 14RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 01RM obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM, 13RM, 14RM położonych w obrębie strefy
ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 14RM znajdujących się granicach Proponowanego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
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 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu.
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie;
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 03RM, 04RM, 05RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 115. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 07RRU ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
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a) Teren upraw rolniczych z dopuszczeniem terenów obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych (zakład
przetwórczy do 50 t produkcji w skali rocznej) i możliwością realizacji jednej elektrowni wiatrowej
(wiatraka energetycznego),
b) W obrębie terenu 07 RRU wyklucza się lokalizację budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 07RRU położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 07RRU znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 nakaz zachowania dopuszczalnego poziomu hałasu emitowanego przez elektrownie wiatrową, zgodnie
z przepisami szczególnymi,
 po zrealizowaniu inwestycji  budowa elektrowni wiatrowej, należy przeprowadzić monitoring: pomiarów
rzeczywistego poziomu hałasu w przyległych terenach zabudowy zagrodowej, oraz sprawdzenia wpływu
elektrowni na śmiertelność ptaków;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe nie związane trwale z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia
procesów technologicznych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 dla terenu 07RRU ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
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b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 25%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się maksymalną wysokość dla zabudowy przemysłowej na 9,0m, a dla wiatraka energetycznego
wysokość całkowita do 30m;
f) Odległość elektrowni wiatrowej od zabudowy związanej ze stałym pobytem ludzi:
 ustala się nie mniej niż 300m;
g) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
h) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Dopuszcza się podziały mające na celu poprawę istniejących warunków dla roli bez możliwości podziałów
na działki o charakterze budowlanym.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dla terenu 07RRU utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 01RM,
09RZ,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 116. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 08K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren urządzeń kanalizacyjnych –oczyszczalnia ścieków.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 08K położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
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 dla terenu 08K znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu.
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 900m2. Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
c) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 08K znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 117. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 09 RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania.
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 09RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 09RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5,
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 dla terenów 09RZ położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 09RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 09RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Dla terenów 09RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 118. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 10ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
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 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenów 10ZL obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 10ZL położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 10ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 10ZL narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 10ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
§ 119. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 11RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej  adaptacja istniejącej zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub
inwentarskich wolnostojących z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy; bez możliwości
wznoszenia nowych budynków,
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 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych,
 dla terenu 11RM położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 11RM znajdującego się w granicach Proponowanego Obszarze Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się.
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 dla terenu 11RM ustala się nieprzekraczalna linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
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f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 11RM znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dla terenu 11RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 01RM;
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 120. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 12WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowania:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 12WS znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ PĘCZYNY
§ 121. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 03RM, 05RM, 08RM, 09RM, 10RM,
11RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 111

a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania.
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 05RM, obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 03RM, 05RM, 08RM, 09RM, 10RM, 11RM znajdujących się w w granicach
Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 11RM, na którym znajdują się stanowiska archeologiczne, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
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 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego podziału terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 05RM, 08RM, 09RM, 10RM, 11RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu;
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 122. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02RM, 04RM, 06RM, 07RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej  adaptacja istniejącej zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
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d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub
inwentarskich wolnostojących z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, bez możliwości
wznoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 02RM, 04RM, 06RM, 07RM znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu,
 dla terenu 06RM ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
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 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 06RM narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 02RM, 04RM, 06RM, 07RM znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych
na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Dla terenu 06RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 05RM,
c) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 123. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 12UI ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej  usługi specjalne (Ochotnicza Straż Pożarna) z dopuszczeniem usług handlu
i gastronomii.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się.
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3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 12UI znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych.
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 9,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
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b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 12UI narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 124. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 13U, 14U, 15U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 ustala się, że realizacja zabudowy nastąpi wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.
 dla terenu 13U, obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 13U, 14U, 15U znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczane na elewacjach budynków o wymiarach nie
przekraczających 3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
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d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się zgodnie z rysunkiem planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się 3 kondygnacje naziemne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się do wysokość zabudowy na nie więcej niż 9,5 m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe, czterospadowe o spadku od 30o  45o lub dachy płaskie;
g) Inne:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych barw,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działek budowlanych ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 15U narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 125. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16P ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy przemysłowo – technicznej (z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy
usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
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a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania.
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się adaptację i rozbudowę istniejących obiektów przemysłowych i produkcyjnych.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 16P znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe nie związane trwale z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia
procesów technologicznych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się maksymalną wysokość zabudowy na 9,0m;
f) Geometria dachu:
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 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy przemysłowo technicznej
i zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 126. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17 K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren urządzeń kanalizacyjnych – przepompownia ścieków.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 17K znajdującym się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 400m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 12m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
6) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się.
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7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 17K znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 127. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18 RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji.
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
e) dla terenów 18RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 18RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 18RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
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 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 18RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 18RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 128. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 19 ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenów 19ZL obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 19ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 19ZL, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2,
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
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 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 19ZL narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 19ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 129. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20 ZL1 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zalesień bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 20ZL1 znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
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a) Dla terenów 20ZL1 narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem
3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 130. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 21WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowania:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 21WS znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ PIELASZÓW
§ 131. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 06RM, 07RM,
08RM, 09RM,10RM, 11RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 02RM, 07RM, 09RM obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami
elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 02RM, 03RM, 04RM, 06RM, 07RM, 08RM, 09RM, 10RM, 11RM znajdujących się
w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
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a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 08RM, 09RM, na których znajdują się stanowiska archeologiczne, obowiązują ustalenia
zgodnie z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 .Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
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b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 07RM narażonego na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu;
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 132. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 05RM, 12RM, 13RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej  adaptacja istniejącej zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub
inwentarskich wolnostojących z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy; bez możliwości
wznoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 05RM, 12RM, 13RM znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
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 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu,
 dla terenu 05RM ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
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a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 05RM, 12RM, 13RM znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Dla terenu 05RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 06RM,
c) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 133. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14 UI ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej usługi specjalne (Ochotnicza Straż Pożarna).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie.
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania.
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
 nie ustala się.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 14 UI znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynku o powierzchni nie większej
niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
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6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki o wysokości 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na nie więcej niż 9,5 m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe i czterospadowe o spadku 30o 45o ;
g) Inne ustalenia:
 dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejącego obiektu na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej specjalnej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 134. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 15U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej – adaptacja istniejącej zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie.
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
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 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków usługowych z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy, bez możliwości wznoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 15U znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 3m2 ;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 dla terenu 15U ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy.
 ustala się wysokość zabudowy do 3 kondygnacji naziemnych,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy.
 ustala się wysokość maksimum do 9,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o .;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
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 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
planem.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 .Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 15U znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dla terenu 15U utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 18RZ,
19ZL,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 135. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 16U, 17U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 ustala się, że realizacja zabudowy nastąpi wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.
 nie ustala się;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 16U, 17U znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 17U, na którym znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
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a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczane na elewacjach budynków o wymiarach nie
przekraczających 3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się 3 kondygnacje naziemne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się do wysokość zabudowy na nie więcej niż 9,5 m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe, czterospadowe o spadku od 30o  45o lub dachy płaskie.
g) Inne:
 stala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych barw,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
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b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 136. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 18 RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych.
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie.
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania.
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 18RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 18RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 18RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
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 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 18RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Dla terenów 18RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 137. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 19 ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenów 19ZL obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 19ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 19ZL narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Dla terenów 19ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
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8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 138. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 20WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 20WS znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
§ 139. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 21 ZL1 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zalesień bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
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7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ PRZEZWODY
§ 140. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 06RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej  adaptacja istniejącej zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub
inwentarskich wolnostojących z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, bez możliwości
wznoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 06RM znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 06RM, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
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 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 01RM, 06RM znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu;
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
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§ 141. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 07RM, 08RM,
09RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM, 22RM, 23RM,
24RM, 25RM, 26RM, 27RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 03RM, 07RM, 08RM, 13RM, 19RM, 22RM, 23RM obowiązują ograniczenia w strefach
ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 07RM, 08RM znajdujących się w granicach Proponowanego
Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 03RM, 07RM, 08RM, 09RM, 14RM, 17RM, 18RM, 23RM, na których znajdują się
stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
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a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu,
 dla terenu 05RM ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 13RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Dla terenu 05RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 03RM,
33RZ,
c) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 142. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 28MN ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
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a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 ustala się, że na każdej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczego lub garażowego
wolnostojącego, usytuowanego w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków jednorodzinnych lub wolnostojące;
e) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 28MN, na których znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na budynkach lub w linii ogrodzeń i ogrodzeniach
o powierzchni nie większej niż 3 m2 ;
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
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 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji naziemnych,
 dopuszcza się ukrycie drugiej kondygnacji w dachu budynku,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25 m dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 143. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 29UI ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej usługi specjalne (Ochotnicza Straż Pożarna).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynku o powierzchni nie większej
niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych.
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 50%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 40%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki o wysokości 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na nie więcej niż 9m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe i czterospadowe o spadku 30o  45o ;
g) Inne ustalenia:
 dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejącego obiektu na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1600m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30 m dla zabudowy usługowej specjalnej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza tymczasowego przeznaczenia terenu.
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9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 144. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 30U, 31U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 ustala się, że realizacja zabudowy nastąpi wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się;
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczane na elewacjach budynków o wymiarach nie
przekraczających 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 50%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 40%;
d) Gabaryty zabudowy:
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 ustala się 2 kondygnacje naziemne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się do wysokość zabudowy na nie więcej niż 8,5 m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o spadku 30o  45o ;
g) Inne:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych barw,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 30U, 31U narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 145. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 32K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren urządzeń kanalizacyjnych – oczyszczalnia ścieków.
2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 32K znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 32K, na których znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
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b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
5) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
6) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 32K znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
7) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 146. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 33 RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 33RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 33RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 33RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
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 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 33RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Dla terenów 33RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 147. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 34ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 34ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 34ZL, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
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b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 34ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 148. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 35WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowania:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 35WS znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ RADOSZKI I WYSIADŁÓW
§ 149. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM,
07RM, 08RM, 10RM, 11RM, 14RM, 15RM, 19RM, 22RM, 23RM, 27RM, 28RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM,
34RM, 35RM, 36RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
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 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 01RM, 02RM, 04RM, 05RM, 07RM, 08RM, 19RM, 31RM, 36RM obowiązują ograniczenia
w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale
5,
 dla terenów 30RM, 31RM, 32RM obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM, 07RM, 08RM, 10RM, 11RM, 14RM, 15RM,
19RM, 22RM, 23RM, 27RM, 28RM, 30RM, 31RM, 32RM, 33RM, 34RM, 35RM, 36RM położonych
w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM, 07RM, 08RM, 10RM, 11RM, 14RM, 15RM,
19RM, 22RM, 23RM, 27RM, 28RM, 30RM, 31RM, 35RM, 36RM znajdujących się w granicach
Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem.
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
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 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 19RM, 36RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 150. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 09RM, 12RM, 13RM, 16RM, 17RM, 18RM,
20RM, 21RM, 24RM, 25RM, 26RM, 29RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej  adaptacja istniejącej zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub
inwentarskich wolnostojących z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy; bez możliwości
wnoszenia nowych budynków,
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 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych,
 dla terenów 25RM, 26RM obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 09RM, 12RM, 13RM, 16RM, 17RM, 18RM, 20RM, 21RM, 24RM, 25RM, 26RM, 29RM
położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują ustalenia
zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska przyrody i krajobrazu kulturowego
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 09RM, 12RM, 13RM, 16RM, 17RM, 18RM, 20RM, 21RM, 24RM, 25RM, 26RM, 29RM
znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia
zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu,
 dla terenu 16RM ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
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 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków).
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 09RM, 12RM, 13RM, 16RM, 17RM, 18RM, 20RM, 21RM, 24RM, 25RM, 26RM, 29RM
znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 151. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 37U, 38U, 39U, 40U, 41U, 42U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 40U obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 37U, 38U, 39U, 40U, 41U,42U położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego
o promieniu 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
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3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 41U, na którym zlokalizowane jest proponowane do ochrony pojedyncze drzewo o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 37U, 38U, 39U, 40U, 41U znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynku o powierzchni nie większej
niż 3m2 ,
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe do wys. 3m na poziomem terenu;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki o wysokości 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum do 12,0m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku 30o 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
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a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 20m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 152. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 43UI, 44UI ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej usługi specjalne (Ochotnicza Straż Pożarna).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki,
 dopuszcza się budowę budynku usługowego usytuowanego w linii zabudowy wyznaczonej na rysunku
planu;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
 dla terenów 43UI, 44UI położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i terenu chronione:
 dla terenu 44UI, na którym zlokalizowane jest proponowane do ochrony pojedyncze drzewo o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 43UI, 44IS znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
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b) Zasady umieszczania nośników reklamowych
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 9m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej specjalnej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 153. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 45UO ustala się:
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1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej związanej z kulturą i oświatą – budynki szklone, biblioteki, internaty, bursy,
urządzenia sportu i rekreacji.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 45UO położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i terenu chronione:
 dla terenu 45UO, na którym zlokalizowany jest proponowany do ochrony szpaler drzew o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 45UO znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynku o powierzchni nie większej
niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
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 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki o wysokości 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum do 12m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku 30o 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej związanej
z kulturą i oświatą,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 154. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 46KS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren komunikacji samochodowej, stacja paliw.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 układ przestrzenny obiektów służących obsłudze komunikacji publicznej;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się lokalizację wolnostojących tablic informacyjnych,
 dla terenu 46KS obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 46KS położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
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3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 5%.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 155. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 47P ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy przemysłowo – technicznej (dopuszczenie składów, magazynów) i zabudowy usługowej
(usługi handlu, gastronomii).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
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 dla terenu 47P obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 47P położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe nie związane trwale z gruntem
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia
procesów technologicznych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 25%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się maksymalną wysokość dla zabudowy przemysłowe na 9 m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie spadku 30o – 45o lub dachy płaskie;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
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b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy przemysłowo technicznej
i zabudowy usługowej;
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej;
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 156. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 48RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 48RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 48RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych gazociągu, zgodnie z ustaleniami
zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 48RZ położonych w obrębie stref ochrony terenu zamkniętego o promieniu 500m,700m,
1000m, 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i terenu chronione:
 dla terenów 48RZ, na którym zlokalizowane są proponowane do ochrony pojedyncze drzewa, o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 48RZ znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Dla terenu 48RZ, na których znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2,
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
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5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 48RZ narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Dla terenów 48RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 157. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 49 ZL1 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zalesień bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 49ZL1 położonych w obrębie stref ochrony terenu zamkniętego o promieniu 500m,700m,
1000m, 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 49ZL1 znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
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5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 49ZL1 narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem
3,
b) Dla terenów 49ZL1 znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 158. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 50ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenów 50ZL obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 50ZL położonych w obrębie stref ochrony terenu zamkniętego o promieniu 500m,700m,
1000m, 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i terenu chronione:
 dla terenów 50ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
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 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 50ZL narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 50ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 159. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 51WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowania:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 51WS znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ TUŁKOWICE
§ 160. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 02RM, 04RM, 05RM, 06RM, 07RM,
08RM, 09RM, 10RM, 12RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
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 dla terenu 07RM obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 07RM, na którym zlokalizowane są proponowane do ochrony szpalery drzew o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 01RM, 02RM, 04RM, 05RM, 06RM, 07RM, 08RM znajdujących się w granicach
Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 07RM, 10RM, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
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f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Nie ustala się.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 161. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 03RM, 11RM ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej  adaptacja istniejącej zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków mieszkalnych, gospodarczych, garażowych lub
inwentarskich wolnostojących z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy i przebudowy; bez możliwości
wnoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 zakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
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 dla terenów 03RM, 11RM znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 dla terenów 03RM, 11RM ustala się nieprzekraczalną linię
rozgraniczającymi terenu z uwzględnieniem przepisów odrębnych;

zabudowy

zgodnie

z liniami

b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
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7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 03RM, 11RM znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dla terenu 03RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 05RM,
15RZ,
b) Dla terenu 11RM utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 05RM,
16ZL,
c) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 162. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 13U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie ustala się.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 13U znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
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 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynku o powierzchni nie większej
niż 3m2 ,
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe do wysokości 3m na poziomem terenu;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki o wysokości 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum do 9,5 m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku 30o  45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 20m dla zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 163. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 14UI ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
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a) Teren zabudowy usługowej usługi specjalne (Ochotnicza Straż Pożarna).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
 nie ustala się.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i terenu chronione:
 dla terenu 14UI znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
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 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 9m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 10m dla zabudowy usługowej specjalnej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 164. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 15RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 15RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
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 dla terenów 15RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 15RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 15RZ znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 165. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 16ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
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 dla terenów 16ZL obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 16ZL znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 16ZL, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodne
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 16ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 166. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 17WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowania:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 17WS znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
SOŁECTWO I MIEJSCOWOŚĆ WILCZYCE
§ 167. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 01RM, 02RM, 03RM, 04RM, 05RM, 06RM,
07RM, 08RM, 09RM, 10RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM, 17RM, 18RM, 19RM, 20RM, 21RM
ustala się:
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1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy zagrodowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ zabudowy o charakterze zagrodowym;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 dopuszcza się budowę budynków gospodarczych, garażowych lub inwentarskich wolnostojących,
usytuowanych w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 05RM, 06RM, 08RM, 09RM, 10RM, 11RM, 12RM, 14RM, 15RM, 16RM, 18RM, 21RM
obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 04RM obowiązują ograniczenia w strefie uciążliwości od cmentarza 150 m, zgodnie
z ustaleniami zawartymi w rozdziale 3,
 dla terenów 03RM, 04RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM położonych w obrębie strefy ochrony
terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 02RM, 03RM na którym zlokalizowane są proponowane do ochrony pojedyncze
drzewa, grupy drzew, szpalery o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 03RM, 04RM, 11RM, 12RM, 13RM, 14RM, 15RM, 16RM znajdujących się w granicach
Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 01RM, 03RM, 05RM, 06RM, 12RM, 16RM na których znajdują się stanowiska
archeologiczne, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy lub tablice reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty tymczasowe nietrwale połączone z gruntem;
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d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 25%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki mieszkaniowe do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku,
 dopuszcza się budynki gospodarcze i inwentarskie oraz garażowe do jednej kondygnacji naziemnej,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m nad poziomem terenu.
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o kącie spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 .Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy zagrodowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 10RM, 18RM narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 168. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 22MN ustala się:
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1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 ustala się, że na każdej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczego lub garażowego
wolnostojącego, usytuowanego w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków jednorodzinnych lub wolnostojące.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 22MN znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na budynkach lub w linii ogrodzeń i ogrodzeniach
o powierzchni nie większej niż 3 m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
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d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji naziemnych,
 dopuszcza się ukrycie drugiej kondygnacji w dachu budynku,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu.
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2. Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25 m dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 169. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 23 MW ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinna.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
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 dla terenu 23MW znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy reklamowe umieszczone na budynkach o powierzchni nie większej niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo – handlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki wielorodzinne do trzech kondygnacji naziemnych,
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 12,0m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanych ustala się na minimum 30m dla zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej,
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c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 170. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 24MNU, 25MNU, 26MNU, 27MNU, 28MNU ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej,
b) Adaptacja istniejącej zabudowy mieszkaniowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy,
 ustala się, że na każdej działce dopuszcza się lokalizację jednego budynku gospodarczego lub garażowego
wolnostojącego, usytuowanego w głębi działki;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się usługi wbudowane w parterach budynków jednorodzinnych lub wolnostojące,
 dla terenu 24MNU obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 25MNU położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 24MNU, 25MNU, 28MNU znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na budynkach lub w linii ogrodzeń i ogrodzeniach
o powierzchni nie większej niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
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c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji naziemnych (parter, piętro),
 dopuszcza się ukrycie drugiej kondygnacji w dachu budynku,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1200m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy usługowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 171. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 29UO ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
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a) Tereny zabudowy usługowej związanej z kulturą i oświatą (budynki szkolne, biblioteki, internaty, bursy,
urządzenia sportu i rekreacji).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.
 dla terenu 29UO obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
e) Wysokość zabudowy:
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynku o powierzchni nie większej
3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki o wysokości 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
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 ustala się wysokość zabudowy na maksimum do 12,0m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku 30o 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej związanej
z kulturą i oświata,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 172. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 30 UA ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy usługowej administracyjnej z dopuszczeniem usług specjalnych policji.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ulicowy układ zabudowy;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się adaptację istniejących obiektów.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
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b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacjach budynków o powierzchni nie
większej niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 50%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 30%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się realizację zabudowy do trzech kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na nie więcej niż 12m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe o spadku 30o 45o ,
 nie dopuszcza się stosowania dachów płaskich,
 dopuszcza się ukrycie ostatniej kondygnacji w dachu budynku;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy usługowej administracyjnej
z dopuszczeniem usług specjalnych policji,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
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a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 173. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 31UZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy związanej z usługami zdrowia, ośrodkami zdrowia i usługami weterynaryjnymi.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania.
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane wzdłuż wyznaczonej na rysunku planu linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się realizację obiektów na potrzeby opieki zdrowotnej i usług medycznych,
 dopuszcza się przychodnie lekarskie, apteki, obiekty związane z opieką społeczną,
 ustala się adaptację istniejącego ośrodka zdrowia,
 dla terenu 31UZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe o powierzchni reklamowej nie przekraczającej 3 m2 ;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej 45%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 40%;
Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 182

d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy do 2 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość maksimum do 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejącego obiektu ośrodka zdrowia na zasadach
określonych planem.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy związanej z usługami
zdrowia, ośrodkami zdrowia i usługami weterynaryjnymi,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 174. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 32UI ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej – usługi specjalne (Ochotnicza Straż Pożarna) z dopuszczeniem usługi handlu
i gastronomii.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów
 adaptacja istniejącego obiektu OSP.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
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a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na elewacji budynku o powierzchni nie większej
niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 50%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 40%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki o wysokości 3 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na nie więcej niż 9,0m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy dwuspadowe i czterospadowe o spadku 30o 45o ;
g) Inne ustalenia:
 dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę istniejącego obiektu na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2. Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy usługowej
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 175. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 33UT ustala się:
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1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usług turystyki,
b) Dopuszcza się budowę obiektów związanych z obsługą funkcji kulturowoturystycznej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 33UT położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 33UT znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 33UT, na którym znajduje się stanowisko archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczane na elewacjach budynków o wymiarach nie
przekraczających 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni.
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 50%;
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c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 45%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się maksimum 2 kondygnacje naziemne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się do wysokość zabudowy na nie więcej niż 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o spadku od 30o  45o ;
g) Inne:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych barw.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2000m2 dla usług turystyki. Dopuszcza się zmniejszenie
wynikające z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30 m dla zabudowy usług turystyki,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 176. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 34U, 35U, 36U, 37U ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy usługowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 ustala się, że realizacja zabudowy nastąpi wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 34U obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 34UT położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
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 dla terenu 34U znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczane na elewacjach budynków o wymiarach nie
przekraczających 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 50%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 45%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się 2 kondygnacje naziemne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na nie więcej niż 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o spadku od 30o  45o ;
g) Inne:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych barw,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących obiektów na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 25m dla zabudowy usługowej,
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c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 177. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 38KPP ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren placu publicznego ciąg pieszy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 ukształtowanie układu drogowo ulicznego według rysunku planu;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wprowadzanie urządzonej zieleni, obiektów małej architektury,
 nie dopuszcza się zabudowy kubaturowej.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie dopuszcza się trwałego ogrodzenia obszaru;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza trwałych wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty handlowe nietrwale powiązane z gruntem, których łączna
powierzchnia zabudowy nie przekroczy 10% całej powierzchni obszaru;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się maksymalnie 5%.
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7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 178. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 39K ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren urządzeń kanalizacyjnych – przepompownia ścieków,
b) Adaptacja obiektów przepompowni ścieków.
2) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 39K znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
3) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
4) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1300m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
5) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
6) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi, zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 179. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 40US ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren usług sportu i rekreacji – stadion sportowy z dopuszczeniem budynków i obiektów sportowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się,
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się,
c) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się obiekty i budynki sportowe, urządzenia służące rekreacji.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
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a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowo handlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków;
e) Nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowywaniu terenów.
 dopuszcza się lokalizację wolnostojących lub umieszczonych na elewacjach budynków tablic
informacyjnych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 15%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna.
 nie mniej niż 70%;
d) Gabaryty zabudowy:
 ustala się maksymalnie do 2 kondygnacji naziemnych;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się nie więcej niż 8,5m;
f) Geometria dachu:
 dopuszcza się dachy płaskie i dwuspadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz stosowania materiałów pokrycia dachowego w kolorach niebieskim, zielonym,
fioletowym oraz w odcieniach tych barw,
 dopuszcza się rozbudowę, przebudowę, nadbudowę obiektów na zasadach określonych w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30 m dla zabudowy usług sportu i rekreacji,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady dotyczące terenów rekreacyjnowypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych:
a) Dopuszcza się przeznaczenie terenu na realizację imprez masowych,
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b) Zasady wyposażenia terenów w urządzenia techniczne i budowlane,
c) Dopuszcza się realizację tymczasowych obiektów i urządzeń infrastruktury służących organizacji
i zabezpieczeniu imprez masowych,
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia, ograniczenia:
 urządzenia terenu powinny być dostosowane do przepisów określający warunki ewakuacji.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 180. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 41P, 42P, 43P ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zabudowy przemysłowo – technicznej ( z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy
usługowej (usługi komunikacji samochodowej, usługi handlu, gastronomii).
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 uzupełnienie zabudowy powinno być realizowane w sposób zgodny z dotychczasowym układem
przestrzennym, wzdłuż linii zabudowy;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenów 41P, 42P obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 41P położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 41P, 42P, 43P znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego
Krajobrazu, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 41P, na którym znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2,
 dla terenu 43P znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
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 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe nie związane trwale z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia
procesów technologicznych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się według rysunku planu;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne;
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się maksymalną wysokość dla zabudowy przemysłowej zabudowy na 9m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie spadku od 30o – 45o lub dachy płaskie;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2.Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej dla zabudowy przemysłowotechnicznej i zabudowy usługowej ustala
się na minimum 30 m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 181. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 44P ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
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a) Tereny zabudowy przemysłowo – technicznej ( z dopuszczeniem składów i magazynów) i zabudowy
usługowej (usługi komunikacji samochodowej, usługi handlu, gastronomii) adaptacja istniejącej zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację budynków przemysłowo technicznych, usługowych z możliwością ich
rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, bez możliwości wznoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych,
 dla terenu 44P obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 44P znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione;
 dla terenu 44P znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty usługowe nie związane trwale z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz inne urządzenia niezbędne do prowadzenia
procesów technologicznych.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 dla terenu 44P ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy zgodnie z liniami rozgraniczającymi terenu
z uwzględnieniem przepisów odrębnych;
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b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 40%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 50%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki dwukondygnacyjne lub jednokondygnacyjne,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
 ustala się maksymalną wysokość dla zabudowy przemysłowej zabudowy na 9m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy płaskie lub dwuspadowe o kącie spadku od 30o – 45o lub dachy płaskie;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 2500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej dla zabudowy przemysłowotechnicznej i zabudowy usługowej ustala
się na minimum 30 m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 44P znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dla terenu 44P utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie 43P,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 182. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 45 UZP ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni
parkowej.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
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c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 45UZP położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 ustala się ochronę istniejącego parku, w którym znajdują się 4 pomniki przyrody, które obejmują ochroną
17 drzew,
 dla terenu 45UZP znajdującym się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 45UZP obowiązuje ochrona obiektów i miejsc objętych gminną ewidencją zabytków, zgodnie
z ustalenia zawartymi w rozdziale 2,
 dla terenu 45UZP znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej , obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na budynkach lub w linii ogrodzeń i ogrodzeniach
o powierzchni nie większej niż 3m2 ,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji naziemnych,
 dopuszcza się ukrycie drugiej kondygnacji w dachu budynku,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m;
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e) Wysokość zabudowy:
 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni parkowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 183. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 46 UZP ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni
parkowej – adaptacja istniejącej zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę założenia parkowego;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się/
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wyłącznie adaptację istniejących budynków, z możliwością ich rozbudowy, nadbudowy
i przebudowy, bez możliwości wznoszenia nowych budynków,
 zakaz lokalizowania zbiorników gnojowicy, szamba,
 nakaz pryzmowania nawozu na płytach szczelnych,
 zakaz lokalizacji zbiorników paliw płynnych,
 dla terenu 46UZP obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
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 dla terenu 46UZP położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 ustala się ochronę istniejącego parku, w którym znajdują się 4 pomniki przyrody, które obejmują ochroną
17 drzew,
 dla terenu 46UZP znajdującym się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 46UZP obowiązuje ochrona obiektów i miejsc objętych gminną ewidencją zabytków, zgodnie
z ustalenia zawartymi w rozdziale 2,
 dla terenu 46UZP znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej , obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się szyldy i tablice reklamowe umieszczone na budynkach lub w linii ogrodzeń i ogrodzeniach
o powierzchni nie większej niż 3m2,
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się tymczasowych obiektów usługowohandlowych;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy w liniach rozgraniczających terenu z uwzględnieniem
przepisów odrębnych;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 ustala się nie więcej niż 30%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się nie mniej niż 60%;
d) Gabaryty zabudowy:
 dopuszcza się budynki jednorodzinne do dwóch kondygnacji naziemnych,
 dopuszcza się ukrycie drugiej kondygnacji w dachu budynku,
 ustala się poziom posadzki parteru minimalnie 0,45m, maksymalnie 1m,
 nie dopuszcza się kondygnacji podziemnej (podpiwniczenia budynków);
e) Wysokość zabudowy:
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 ustala się wysokość zabudowy na maksimum 8,5m;
f) Geometria dachu:
 ustala się dachy dwuspadowe lub czterospadowe o spadku od 30o – 45o ;
g) Inne ustalenia:
 ustala się zakaz krycia dachów materiałami w kolorach niebieskim, zielonym, fioletowym oraz
w odcieniach tych kolorów,
 dopuszcza się rozbudowę, nadbudowę, przebudowę istniejących budynków na zasadach określonych
w planie.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1500m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m dla zabudowy usługowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zieleni parkowej,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie.
a) Dla terenu 46UZP znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
9) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
10) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dla terenu 46UZP utrzymanie dojazdu poprzez istniejącą drogę wewnętrzną zlokalizowaną w terenie
45UZP,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 184. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 47ZP, 48ZP ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 układ terenów otwartych o charakterze zieleni urządzonej;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
c) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 nie dopuszcza się lokalizowania na terenie sanitariatów publicznych, obiektów małej gastronomii,
 dla terenów 47ZP, 48ZP obowiązują ograniczenia
elektroenergetycznymi, zgodnie z ustaleniami w rozdziale 5,

w strefach

ochronnych

pod

liniami

 dla terenu 47ZP położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m obowiązują
ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
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 dla terenów 47ZP,48ZP znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do obiektów projektowanych na terenie.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 nie ustala się;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 maksymalnie 15%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 minimalnie 80%;
d) Wysokość zabudowy:
 nie ustala się.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Dopuszcza się podziały mające na celu poprawę istniejących warunków przestrzeni parku bez możliwości
podziałów na działki o charakterze budowlanym.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
9) Zasady dotyczące terenów rekreacyjnowypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych:
a) Nie dopuszcza się przeznaczenie terenu pod organizację imprez masowych.
§ 185. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 49 ZC ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren cmentarza czynnego.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę istniejącej na terenie zieleni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
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d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dla terenu 49ZC położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 49ZC znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 49ZC, na których zlokalizowane są proponowane do ochrony pojedyncze drzewa o wysokich
walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 ustala się ochronę zabytkowych nagrobków i pomników, zgodnie z ustaleniami rozdziału 2,
 dla terenu 49ZC znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zawarte
w rozdziale 2;
b) Obowiązują ustalenia zawarte w rozdziale 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 nie ustala się.
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 3000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 30m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady obsługi komunikacyjnej:
a) Dojazd z istniejącej drogi , zgodnie z rysunkiem planu,
b) Ustala się realizację parkingów zgodnie z rozdziałem 4.
§ 186. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 50KPP, 51KPP ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny placów publicznych  parkingi samochodowe.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 ukształtowanie układu drogowo ulicznego według rysunku planu;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
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d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się wprowadzanie urządzonej zieleni, obiektów małej architektury,
 nie dopuszcza się zabudowy kubaturowej.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza trwałych wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się tymczasowe obiekty handlowe nietrwale powiązane z gruntem, których łączna
powierzchnia zabudowy nie przekroczy 10% całej powierzchni obszaru;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 nie ustala się;
b) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się maksymalnie 5%.
7) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 400m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 40m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 187. Na terenie oznaczonym w planie symbolem 52KPP ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Teren placu publicznego  parking samochodowy, obsługa terenu przycmentarnego.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
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 układ przestrzenny obiektów służących obsłudze komunikacji publicznej;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji.
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów.
 dopuszcza się lokalizację wolnostojących tablic informacyjnych,
 dla terenów 52KPP wyznacza się strefę wolną od zabudowy w odległości 50m od granicy cmentarza
w przypadku podłączenia budynków do sieci wodociągowej, w przypadku braku tego podłączenia do
czasu jego realizacji obowiązuje strefa 150m,
 dla terenu 52KPP położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 52KPP znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 52KPP, na których zlokalizowane jest proponowane do ochrony pojedyncze drzewo
o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 52 KPP znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, obowiązują ustalenia zawarte
w rozdziale 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 dopuszcza się wolnostojące nośniki reklamowe;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 dopuszcza się obiekty usługowo  handlowe nietrwale związane z gruntem;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do budynków.
6) Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:
a) Minimalna wielkość działki budowlanej wynosi 1000m2 . Dopuszcza się zmniejszenie wynikające
z uwarunkowań terenowych, jednak nie większe niż 10%,
b) Szerokość frontu działki budowlanej ustala się na minimum 35m,
c) Dopuszcza się wydzielenie drogi o ile działki budowlane nie mają bezpośredniego dostępu do drogi
publicznej,
d) Kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego ustala się od 80 do 100o .
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
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§ 188. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 53 WS ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny wód powierzchniowych.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowania:
 zakaz realizacji urządzeń stałych,
 wszelkie działania związane z realizacją urządzeń wodnych i wykorzystaniem wód dla różnych potrzeb
wymagają uzgodnienia z właściwym zarządcą.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 53WS znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
§ 189. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 54 ZLRZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zieleni leśnej oraz upraw rolniczych, łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 nie ustala się;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenu 54ZLRZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenu 54ZLRZ położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 54 ZLRZ znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenu 54ZLRZ znajdującego się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
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 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do obiektów projektowanych w terenie.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Linie zabudowy:
 nie ustala się;
b) Wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki:
 maksymalnie15%;
c) Powierzchnia biologicznie czynna:
 minimalnie 80%.
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady dotyczące terenów rekreacyjnowypoczynkowych oraz służących organizacji imprez masowych:
a) Nie dopuszcza się przeznaczenie terenu pod organizację imprez masowych.
9) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 54ZLRZ znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
§ 190. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 55 ZLRZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zieleni leśnej oraz upraw rolniczych, łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie.
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenu 55ZLRZ położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 55 ZLRZ znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
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 dla terenu 55ZLRZ znajdującego się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;
c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
8) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenu 55ZLRZ znajdującego się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
§ 191. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 56ZL ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny lasów bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu,
 dla terenu 56ZL położonego w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
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a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 56ZL znajdującego się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 56ZL znajdujących się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 56ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 192. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 57 ZL1 ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny zalesień bez prawa zabudowy.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się w całości ochronę terenów leśnych;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 nie dopuszcza się rolniczego wykorzystania terenu.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej.
a) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 206

6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%
7) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenu:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenu.
§ 193. Na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 58RZ ustala się:
1) Przeznaczenie terenu:
a) Tereny upraw rolniczych,
b) Tereny łąk i pastwisk.
2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
a) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego podlegające ochronie:
 ustala się ochronę otwartej przestrzeni;
b) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające ukształtowania:
 nie ustala się;
c) Cechy elementów zagospodarowania przestrzennego wymagające rewaloryzacji:
 nie ustala się;
d) Zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenów:
 dopuszcza się użytkowanie terenu wyłącznie na cele rolnicze,
 na terenie ustala się zakaz zabudowy,
 dla terenów 58RZ obowiązują ograniczenia w strefach ochronnych pod liniami elektroenergetycznymi,
zgodnie z ustaleniami zawartymi w rozdziale 5,
 dla terenów 58RZ położonych w obrębie strefy ochrony terenu zamkniętego o promieniu 3000m
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 1.
3) Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenów 58RZ znajdujących się w granicach Proponowanego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
 dla terenów 58RZ znajdujących się w granicach obszaru gleb chronionych wytworzonych na gruntach
organicznych, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
4) Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków i dóbr kultury współczesnej:
a) Obiekty i tereny chronione:
 dla terenu 58RZ, na których znajdują się stanowiska archeologiczne obowiązują ustalenia zgodnie
z rozdziałem 2;
b) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 2.
5) Wymagania dotyczące kształtowania przestrzeni publicznych:
a) Zasady umieszczania obiektów małej architektury:
 nie ustala się;
b) Zasady umieszczania nośników reklamowych:
 nie dopuszcza się wolnostojących nośników reklamowych;

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 207

c) Zasady rozmieszczania tymczasowych obiektów usługowohandlowych:
 nie dopuszcza się;
d) Zasady rozmieszczania urządzeń technicznych i zieleni:
 dopuszcza się lokalizację urządzeń technicznych takich jak: linie elektroenergetyczne, stacje
elektroenergetyczne, podziemne przepompownie ścieków, stacje telefoniczne, urządzenia służące
doprowadzeniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzenia związane z uprawami rolniczymi.
6) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:
a) Powierzchnia biologicznie czynna:
 ustala się 100%.
7) Zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie:
a) Dla terenów 58ZL znajdujących się w proponowanym zasięgu obszarów narażonych na niebezpieczeństwo
powodzi, obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
b) Dla terenów 58ZL narażonych na osuwanie się mas ziemnych obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3,
c) Obowiązują ustalenia zgodnie z rozdziałem 3.
8) Zasady tymczasowego przeznaczenia terenów:
a) Nie dopuszcza się tymczasowego przeznaczenia terenów.
Rozdział 7.
Skutki prawne uchwalenia planu
§ 194. Stawki procentowe na podstawie, których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4 ustawy.
Ustala się stawkę służącą naliczaniu opłat, o których mowa w art.36 ust.4 ustawy w wysokości 5 %.
§ 195. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.
Do czasu realizacji ustaleń planu utrzymuje się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.
Rozdział 8.
Ustalenia i przepisy końcowe
§ 196. 1. Z dniem wejścia w życie uchwały tracą moc uchwały Rady Gminy Wilczyce:
1) Nr XXXVIII/195/2002 z dnia 5 października 2002r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr III w Miejscowym
Planie Ogólnym Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wilczyce,
2) Nr IX/62/2003 z dnia 1 grudzień 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr IV w Miejscowym Planie Ogólnym
Zagospodarowania Przestrzennego gminy Wilczyce.
§ 197. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyce.
§ 198. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr IX/46/2011Rady Gminy Wilczycez dnia 14 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw, zwany
dalej planem miejscowym, sporządzony został w następstwie podjęcia uchwały nr XIII/74/2004 Rady Gminy
Wilczyce z dnia 02 marca 2004 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy. Rada Gminy uchwala
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego po stwierdzeniu jego zgodności z treścią uchwały Rady
Gminy Wilczyce Nr XXXVI/190/2006r. z dnia 27 października 2006 w sprawie uchwalenia Zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce.
Dotychczasowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestał obowiązywać z dniem
01.01.2004 r. w związku z wejściem w życie przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym, a więc brak było podstaw prawnych dla określania przeznaczenia i sposobu zagospodarowania
terenu. Pozostała jedynie możliwość ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu na zasadzie
sąsiedztwa (zgodnie z art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym1) ).
Wejście w życie niniejszego planu stworzy podstawy prawne do wydawania decyzji administracyjnych,
dotyczących zagospodarowania przedmiotowego terenu, powstrzymujących wprowadzanie dalszej,
niepożądanej zabudowy.
Teren objęty miejscowym planem obejmuje w całości sołectwa: Bożęcin, Bugaj, Dacharzów, Daromin,
Dobrocice, Gałkowice – Ocin, Łukawa, Ocinek, Pęczyny, Pielaszów, Przezwody, Radoszki, Tułkowice,
Wilczyce, Wysiadłów i Zagrody.
W planie miejscowym określono wymogi zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tj. między innymi tereny pod budownictwo zagrodowe, budownictwo jednorodzinne,
wielorodzinne, tereny zabudowy usługowej, tereny cmentarzy, tereny upraw rolniczych, łąk i pastwisk, tereny
wód powierzchniowych, lasów i zalesień).
Uchwalenie planu miejscowego wzmocni atrakcyjność gminy jako terenów pod budownictwo jednorodzinne
i usługowe oraz ze względu na przebiegającą drogę krajową nr 79 relacji Warszawa – Zwoleń – Ożarów –
Sandomierz – Kraków – Katowice przez sołectwa Łukawa, Gałkowice – Ocin i częściowo Wysiadłów, Ocinek
stworzy możliwość obsługi tranzytu komunikacyjnego.
Uchwalenie planu miejscowego ma na celu między innymi ochronę walorów krajobrazowych,
przyrodniczych doliny Opatówki oraz miejsc zabytkowych na terenie gminy poprzez zapobieganie powstawaniu
przypadkowej zabudowy.
Zgodnie z art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., po
podjęciu przez Radę Gminy Wilczyce uchwały nr XIII/74/2004 z dnia 02 marca 2004 roku w sprawie
przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wilczyce
w granicach sołectw gminy, kolejno:
 ogłoszono w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do
sporządzenia planu, określając formę, miejsce i termin składania wniosków,
 zawiadomiono na piśmie o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu instytucje i organy
właściwe do uzgadniania i opiniowania planu,
 rozpatrzono wnioski złożone do planu,
 sporządzono plan wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, uwzględniając ustalenia Zmiany studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce,
 sporządzono prognozę skutków finansowych uchwalenia planu,
 uzyskano od gminnej komisji urbanistyczno – architektonicznej opinię o sporządzonym projekcie planu,
 wystąpiono o opinie dotyczące rozwiązań przyjętych w planie zgodnie z ustaleniem art. 17, pkt 6 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
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 dokonano uzgodnień projektu planu zgodnie z ustaleniem art. 17, pkt 7 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym,
 wprowadzono zmiany wynikające z uzyskanych opinii i dokonanych uzgodnień,
 ogłoszono o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i pięciokrotnie wyłożono projekt wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w terminach:
od 03.07.2006 r. do 24.07.2006 r. i zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami w dniu 24.07.2006 r.,
od 25.08.2006 r. do 18.09.2006 r. i zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami w dniu 18.09.2006 r.,
od 26.09.2007 r. do 18.10.2007 r. i zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami w dniu 18.10.2007 r.,
od 18.02.2009 r. do 12.03.2009 r. i zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami w dniu 09.03.2009 r,
od 16.09.2011 r. do 19.10.2011 r. i zorganizowano dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie planu
rozwiązaniami w dniu 23.09.2011 r,
 wyznaczono w ogłoszeniu termin, w którym osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczące projektu planu:
do 08.08.2006 r. po pierwszym wyłożeniu do publicznego wglądu, o do 04.10.2006 r. po drugim wyłożeniu do
publicznego wglądu,
do 06.11.2007 r. po trzecim wyłożeniu do publicznego wglądu,
do 27.03.2009 r. po czwartym wyłożeniu do publicznego wglądu,
do 10.11.2011 r. po piątym wyłożeniu do publicznego wglądu,
 do projektu planu pięciokrotnie wyłożonego do publicznego wglądu nie wniesiono żadnych uwag, nie
zachodziła więc potrzeba ich rozpatrzenia i wprowadzenia ewentualnych zmian w projekcie,
 przedstawiono Radzie Gminy Wilczyce projekt planu do uchwalenia w formie tekstu planu i 31 załączników
do uchwały, tj:
Załącznik nr 1 – miejscowość Bożęcin (sołectwo Bożęcin, Przezwody, Daromin) skala 1:2000;
Załącznik nr 2 – miejscowość Bugaj (sołectwo Bugaj, Wilczyce i Przezwody) skala 1:2000;
Załącznik nr 3 – miejscowość Dacharzów i Zagrody (sołectwo Dacharzów i Zagrody, Wilczyce) skala 1:2000;
Załącznik nr 4 – miejscowość Daromin (sołectwo Daromin i Przezwody) skala 1:2000;
Załącznik nr 5 – miejscowość Dobrocice (sołectwo Dobrocice i Pęczyny)skala 1:2000;
Załącznik nr 6 – miejscowość Gałkowice Ocin (sołectwo Gałkowice Ocin i Łukawa) skala 1:2000;
Załącznik nr 7 – miejscowość Łukawa (sołectwo Łukawa) skala 1:2000;
Załącznik nr 8a – miejscowość Ocinek (sołectwo Ocinek, Wysiadłów) skala 1:2000;
Załącznik nr 8b – miejscowość Ocinek (sołectwo GałkowiceOcin, Wysiadłów, Ocinek, Łukawa), skala
1:2000;
Załącznik nr 9 – miejscowość Pęczyny (sołectwo Pęczyny) skala 1:2000;
Załącznik nr 10 – miejscowość Pielaszów (sołectwo Pielaszów, Dobrocice) skala 1:2000;
Załącznik nr 11 – miejscowość Przezwody (sołectwo Przezwody) skala 1:2000;
Załącznik nr 12 – miejscowość Radoszki i Wysiadłów (sołectwo Radoszki i Wysiadłów) skala 1:2000;
Załącznik nr 13 – miejscowość Tułkowice (sołectwo Tułkowice i Wilczyce) skala 1:2000;
Załącznik nr 14 – miejscowość Wilczyce (sołectwo Wilczyce i Łukawa) skala 1:2000;
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Załącznik nr 15 – sołectwo Bożęcin skala 1:2000;
Załącznik nr 16 – sołectwo Bugaj skala 1:2000;
Załącznik nr 17 – sołectwo Dacharzów i Zagrody skala 1:2000;
Załącznik nr 18 – sołectwo Daromin skala 1:2000;
Załącznik nr 19 – sołectwo Dobrocice skala 1:2000;
Załącznik nr 20 – sołectwo Gałkowice  Ocin skala 1:2000;
Załącznik nr 21 – sołectwo Łukawa skala 1:2000;
Załącznik nr 22 – sołectwo Ocinek skala 1:2000;
Załącznik nr 23 – sołectwo Pęczyny skala 1:2000;
Załącznik nr 24 – sołectwo Pielaszów skala 1:2000;
Załącznik nr 25 – sołectwo Przezwody skala 1:2000;
Załącznik nr 26 – sołectwo Radoszki i Wysiadłów skala 1:2000;
Załącznik nr 27 – sołectwo Tułkowice skala 1:2000;
Załącznik nr 28 – sołectwo Wilczyce skala 1:2000;
Załącznik nr 29 – legenda do rysunków planu;
Załącznik nr 30 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego
wglądu projektu planu;
Załącznik nr 31 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
uzyskane zostały wymagane w/w ustawą uzgodnienia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska oraz
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące zakresu i stopnia szczegółowości informacji
wymaganych w prognozie oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska oraz
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie w/w ustawy pozytywnie zaopiniowały projekt planu
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Proces realizacji ustaleń planu jest procesem wieloletnim o nieokreślonym horyzoncie czasowym, szeroko
uwarunkowanym. Dlatego też zarówno wydatki jak również wpływy do budżetu mogą rozkładać się na
przestrzeni wielu lat.
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
spełnia wymogi obowiązujących przepisów i może być przedstawiony Radzie Gminy Wilczyce do uchwalenia.
Plan po uchwaleniu będzie stanowił należytą podstawę formalną i merytoryczną do wydawania pozwoleń na
budowę dla inwestycji w obszarze planu.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Sałata

1) Ustawa

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717).
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 1 – miejscowość Bożęcin (sołectwo Bożęcin, Przezwody, Daromin) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 2 – miejscowość Bugaj (sołectwo Bugaj, Wilczyce i Przezwody) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 3 – miejscowość Dacharzów i Zagrody (sołectwo Dacharzów i Zagrody, Wilczyce) skala
1:2000;
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 4 – miejscowość Daromin (sołectwo Daromin i Przezwody) skala 1:2000;

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 1

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 5 – miejscowość Dobrocice (sołectwo Dobrocice i Pęczyny)skala 1:2000;
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 6 – miejscowość Gałkowice Ocin (sołectwo Gałkowice Ocin i Łukawa) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 7 – miejscowość Łukawa (sołectwo Łukawa) skala 1:2000;

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 1

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 8a – miejscowość Ocinek (sołectwo Ocinek, Wysiadłów) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 8b do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 8b – miejscowość Ocinek (sołectwo GałkowiceOcin, Wysiadłów, Ocinek, Łukawa), skala
1:2000;
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Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 9 – miejscowość Pęczyny (sołectwo Pęczyny) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 10 – miejscowość Pielaszów (sołectwo Pielaszów, Dobrocice) skala 1:2000;

Id: SZOGUREBDLTSKIRZWRCDDKQAF. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 11 – miejscowość Przezwody (sołectwo Przezwody) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 12 – miejscowość Radoszki i Wysiadłów (sołectwo Radoszki i Wysiadłów) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 13 – miejscowość Tułkowice (sołectwo Tułkowice i Wilczyce) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 14 – miejscowość Wilczyce (sołectwo Wilczyce i Łukawa) skala 1:2000;
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Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 15 – sołectwo Bożęcin skala 1:2000;
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Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 16 – sołectwo Bugaj skala 1:2000;
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Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 17 – sołectwo Dacharzów i Zagrody skala 1:2000;
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Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 18 – sołectwo Daromin skala 1:2000;
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Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 19 – sołectwo Dobrocice skala 1:2000;
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Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 20 – sołectwo Gałkowice  Ocin skala 1:2000;
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Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 21 – sołectwo Łukawa skala 1:2000;
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Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 22 – sołectwo Ocinek skala 1:2000;
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Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 23 – sołectwo Pęczyny skala 1:2000;
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Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 24 – sołectwo Pielaszów skala 1:2000;
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Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 25 – sołectwo Przezwody skala 1:2000;
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Załącznik Nr 26 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 26 – sołectwo Radoszki i Wysiadłów skala 1:2000;
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Załącznik Nr 27 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 27 – sołectwo Tułkowice skala 1:2000;
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Załącznik Nr 28 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 28 – sołectwo Wilczyce skala 1:2000;
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Załącznik Nr 29 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 29 – legenda do rysunków planu;
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Załącznik Nr 30 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 30 – Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożenia do publicznego
wglądu projektu planu;
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce w granicach sołectw gminy
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony został do publicznego wglądu w dniach:
Pierwsze wyłożenie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce
w granicach
sołectw
gminy

od
03.07.2006
r.
do
24.07.2006
r.
Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 24.07.2006r. W wyznaczonym terminie składania uwag  do dnia
08.08.2006r.
żadnych
uwag
do
w/w
opracowania
nie
wniesiono.
Drugie wyłożenie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce
w granicach
sołectw
gminy

od
25.08.2006
r.
do
18.09.2006
r.
Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 18.09.2006r. W wyznaczonym terminie składania uwag  do dnia
04.10.2006r.
żadnych
uwag
do
w/w
opracowania
nie
wniesiono.
Trzecie wyłożenie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce
w granicach
sołectw
gminy

od
26.09.2007
r.
do
18.10.2007
r.
Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 18.10.2007r. W wyznaczonym terminie składania uwag  do dnia
06.11.2007r.
żadnych
uwag
do
w/w
opracowania
nie
wniesiono.
Czwarte wyłożenie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce
w granicach
sołectw
gminy

od
18.02.2009
r.
do
12.03.2009
r.
Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 09.03.2009r. W wyznaczonym terminie składania uwag  do dnia
27.03.2009r.
żadnych
uwag
do
w/w
opracowania
nie
wniesiono.
Piąte wyłożenie  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce w granicach
sołectw
gminy

od
16.09.2011
r.
do
19.10.2011
r.
Dyskusja publiczna odbyła się w dniu 23.09.2011r. W wyznaczonym terminie składania uwag  do dnia
10.11.2011r. żadnych uwag do w/w opracowania nie wniesiono.
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Załącznik Nr 31 do Uchwały Nr IX/46/2011
Rady Gminy Wilczyce
z dnia 14 listopada 2011 r.
Załącznik nr 31 – Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania.
Jako podstawę prawną przyjęto:
 ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717
z późn. zm.)
 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591
z późn. zm.)
 ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2010r. Nr 80,
poz. 529)
 ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późń.
zm.)
 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240.).
Celem opracowania jest określenie sposobu realizacji inwestycji infrastruktury technicznej zapisanych
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Wilczyce, które należą do zadań własnych
gminy
oraz
zasady
ich
finansowania.
Opracowanie sporządzono po analizie wszystkich obowiązujących w zakresie budżetu gminy ustaw i przepisów
wykonawczych do nich, jak i sporządzonych materiałów planistycznych, a w szczególności w oparciu
o prognozę skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz
Zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wilczyce.
W celu umożliwienia realizacji inwestycji kubaturowych na terenach przeznaczonych pod różne formy
zainwestowania konieczna będzie budowa infrastruktury, która wymagać będzie znacznych nakładów
finansowych.
Finansowanie realizacji zadań zapisanych w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do
zadań własnych gminy jest uzależnione od jej zdolności finansowej i będzie określona w wieloletnich planach
inwestycyjnych stanowiących załączniki do uchwał budżetowych w kolejnych okresach czasowych.
Do zadań z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy, należy:
 wydzielenie i wykup terenu pod nowe drogi gminne, bądź poszerzenie istniejących,
 budowa nowych dróg, wykonanie jezdni, oświetlenia oraz z wybudowanie urządzeń infrastruktury
technicznej (sieci wodociągowej i kanalizacyjnej),
 budowa jezdni, chodników na drogach gminnych.
Odrębnym problemem jest zaopatrzenie obszaru w energię elektryczną. Zgodnie z prawem energetycznym,
realizacja głównych sieci przez zakład energetyczny uzależniona jest od wcześniej sporządzonych planów
zaopatrzenia w energię (z trzyletnim wyprzedzeniem). W sytuacji potrzeb zasilania w energię obszaru
określonego w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zasilanie w energię ma być
zagwarantowane z istniejących, a całość potrzeb wynikających z projektowanego zagospodarowania terenu
zostanie pokryta w drodze budowy sieci napowietrznej lub kablowej NN.
Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej ujęte w miejscowym
przestrzennego gminy Wilczyce, należące do zadań własnych gminy obejmują:

planie

zagospodarowania

1) budowę nowych dróg zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDZ o łącznej długości ok. 570
m,
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2) budowę nowych dróg dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolem KDD o łącznej długości ok.
2,70 km.
Koniecznym będzie wybudowanie:
1) sieci wodociągowej (około 3000 mb) jako rozbudowa istniejącego systemu wodociągowego,
2) oczyszczalni zagrodowych (przydomowych) na terenach gminy o słabej urbanizacji,
3) kanalizacji sanitarnej dla zlewni WilczyceBugaj V etap,
4) gminnej oczyszczalni ścieków dla zlewni Gałkowice – Ocin – Dacharzów  Tułkowice  płd. część Wilczyc –
Radoszki – Wysiadłów – Ocinek  Łukawa w Gałkowicach – Ociniek,
5) kanalizacji sanitarnej dla zlewni Gołkowice – Ocin – Dacharzów – Tułkowice  płd. część Wilczyc – Radoszki
– Wysiadłów – Ocinek – Łukawa,
6) nowych odcinków zewnętrznej sieci oświetleniowej z oprawami sodowymi na słupach żelbetowych wykonana
linią kablową YAKY 4x16mm2, słupy ośw. WZ9,5, oprawy OUS400 na wysięgnikach, łącznie 3000mb.
Środki finansowe na te cele będą pochodzić ze środków własnych gminy Wilczyce ustalanych
w poszczególnych budżetach na dany rok oraz z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
Kolejnym źródłem dochodu gminy będzie renta planistyczna płacona na rzecz gminy, wynikająca ze wzrostu
wartości nieruchomości.
Można założyć, że programy unijne związane z pozyskiwaniem funduszy akcesyjnych, które wdrożono
w gminie pozwolą na przyspieszenie prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych należących do zadań
własnych.
Gmina Wilczyce wykorzysta wszystkie możliwości dla pozyskania funduszy w celu realizacji zapisanych
w planie inwestycji infrastruktury technicznej, które należą do jej zadań własnych. Prognozowane wydatki
związane z realizacją ww. projektu winny stanowić podstawę do podjęcia prac nad ujęciem ich w Wieloletnich
Programach Inwestycyjnych.
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