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2492 
UCHWAŁA RADY POWIATU ZŁOTORYJSKIEGO 

z dnia 29 kwietnia 2005 r. 

w sprawie Regulaminu przyznawania i wypłacania niek tórych składników  
wynagrodzenia  oraz  dodatku  mieszkaniowego  naucz ycielom zatrudnio-
nym 

w szkołach i placówkach o światowych Powiatu Złotoryjskiego 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 200, poz. 1688; Nr 214, 
poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055), w związku z 
art. 30 ust. 6 oraz art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Na-
uczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 
1966, Nr 213, poz. 2281 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz. 1845, z 
2005 r. Nr 10, poz. 71) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się Regulamin przyznawania i wypłacania nie-
których składników wynagrodzenia oraz dodatku miesz-
kaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i pla-
cówkach oświatowych Powiatu Złotoryjskiego. 

R o z d z i a ł  I 

Postanowienia wst ępne 

§ 2 

Regulamin określa: 
1. Szczegółowe warunki przyznawania i ustalania wyso-

kości stawek dodatków do wynagrodzenia: 
1) dodatku za warunki pracy, 
2) dodatku motywacyjnego, 
3) dodatku za wysługę lat, 
4) dodatku funkcyjnego. 

2. Szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraźnych 
zastępstw.  

3. Warunki przyznawania i ustalania wysokości dodatku 
mieszkaniowego. 

§ 3 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) szkole – naleŜy przez to rozumieć szkoły, placówki 

oświatowe i opiekuńczo-wychowawcze prowadzo-
ne przez Powiat Złotoryjski, 

2) nauczycielu – naleŜy przez to rozumieć nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w szkołach, placówkach oświa-
towych, a w przypadku placówek opiekuńczo-
wychowawczych nauczycieli, do których stosuje się 
przepisy Karty Nauczyciela. 

3) dyrektorze – naleŜy przez to rozumieć dyrektorów 
szkół, placówek oświatowych i opiekuńczo-
wychowawczych, prowadzonych przez Powiat Zło-
toryjski, 

4) Karcie Nauczyciela – naleŜy przez to rozumieć 
ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczy-
ciela (Dz. U z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późn. 
zm.), 

5) rozporządzeniu – naleŜy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 
z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości mi-
nimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego 
nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania do-
datków do wynagrodzenia zasadniczego oraz  wy-
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nagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy 
(Dz. U. Nr 22, poz. 181). 

R o z d z i a ł  II 

Dodatek za warunki pracy 

§ 4 

Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodo-
wego przysługują dodatek za warunki pracy z tytułu pracy 
w trudnych, uciąŜliwych lub szkodliwych warunkach okre-
ślonych odrębnymi przepisami. 

§ 5 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciąŜliwych lub 
szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje z tego 
tytułu dodatek za warunki pracy.  

2. Ustala się następujące wysokości dodatku za warunki 
pracy, procentowo w odniesieniu do wynagrodzenia 
zasadniczego: 
1) za trudne warunki pracy od 10% do 40%, 
2) za uciąŜliwe warunki pracy od 5% do 30%.  

§ 6 

1. Dodatki za warunki pracy trudne lub uciąŜliwe przysłu-
gują w okresie faktycznego wykonywania pracy, z któ-
rą dodatek jest związany oraz w okresie niewykony-
wania pracy, za który przysługuje wynagrodzenie li-
czone jak za okres urlopu wychowawczego.  

2. Dodatki za warunki pracy wypłaca się w całości, jeŜeli 
nauczyciel lub nauczyciel, któremu powierzono stano-
wisko kierownicze realizuje w takich warunkach cały 
obowiązujący go wymiar zajęć. 

3. Dodatki za warunki pracy wypłaca się w odpowiedniej 
części proporcjonalnie do wymiaru zatrudnienia w tych 
warunkach. 

§ 7 

W przypadku zbiegu tytułów do dodatku za trudne 
i uciąŜliwe warunki pracy przysługuje jeden dodatek, wyŜ-
szy. 

§ 8 

Wysokość dodatków określonych w § 5 ustala dla na-
uczyciela dyrektor, a dla dyrektora Starosta Złotoryjski 
biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciąŜliwości reali-
zowanych zajęć lub wykonywanych prac. 

§ 9 

1. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdro-
wia przysługuje nauczycielom wykonującym pracę w 
tych warunkach na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla dyrek-
torów szkół określa Starosta Złotoryjski, dla nauczycie-
li dyrektor szkoły. 

§ 10 

Prawo do dodatku za warunki pracy powstaje z dniem 
podjęcia pracy w takich warunkach, a ustaje z końcem 
miesiąca, w których nastąpiło zaprzestanie pracy w tych 
warunkach. 

§ 11 

Dodatki za warunki pracy wypłaca się z dołu. (Skarga 
Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Ad-

ministracyjnego PN.II.0914-2/98/05 z dnia 24 czerwca 
2005 r. na § 11). 

R o z d z i a ł  III 

Dodatek motywacyjny 

§ 12 

1. Dodatek motywacyjny moŜe być przyznany nauczycie-
lowi, posiadającemu kwalifikacje do zajmowania sta-
nowiska nauczyciela w zatrudniającej go szkole bez 
względu na stopień awansu zawodowego, jeŜeli na-
uczyciel w bieŜącym lub poprzedzającym roku szkol-
nym wyróŜnił się szczególnymi osiągnięciami dydak-
tycznymi, wychowawczymi lub opiekuńczymi, osiągnął 
wysoką jakość świadczonej pracy oraz wykazał się 
zaangaŜowaniem w realizację zajęć i czynności zwią-
zanych z przygotowaniem do zajęć szkolnych, samo-
kształceniem i doskonaleniem zawodowym, a w 
szczególności: 
  1) przygotowywał uczniów do udziału w konkursach 

przedmiotowych, zawodach lub innych formach 
reprezentowania szkoły, 

  2) stosował własne programy autorskie, 
  3) wprowadzał innowacje pedagogiczne, 
  4) stosował metody aktywizujące młodzieŜ do pod-

noszenia osiąganych wyników, 
  5) organizował imprezy szkolne: akademie, spotka-

nia z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne itp., 
  6) organizował imprezy o zasięgu powiatowym, 
  7) brał czynny udział w spotkaniach metodycznych, 

współpracował z doradcą metodycznym oraz 
zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywał w 
codziennej pracy, 

  8) diagnozował i analizował efekty własnej pracy i ich 
wyniki oraz uwzględniał je we własnym planie 
rozwoju, bądź dalszej pracy, 

  9) podnosił swoje kwalifikacje (wewnątrzszkolne do-
skonalenie nauczycieli, krótkie formy doskonale-
nia, udokumentowane samokształcenie, kursy 
kwalifikacyjne, studia podyplomowe), 

10) uczestniczył w wewnątrzszkolnym doskonaleniu 
nauczycieli (prowadził zajęcia, szkolenia,  lekcje 
otwarte, opracował projekty dydaktyczne i inne), 

11) był opiekunem staŜysty, który otrzymał pozytywną 
ocenę dorobku zawodowego, 

12) aktywnie realizował zadania statutowe szkoły, 
13) uczestniczył w pracach komisji opracowującej do-

kumentację dotyczącą pracy szkoły (statut,  we-
wnątrzszkolny system oceniania, program wy-
chowawczy szkoły, inne), 

14) uczestniczył w pracach państwowej komisji eg-
zaminacyjnej powołanej w celu przeprowadzenia 
egzaminu dojrzałości lub komisji egzaminacyjnej 
powołanej do przeprowadzenia egzaminu zawo-
dowego, 

15) posiada inne osiągnięcia waŜne dla jakości pracy 
placówki oświatowej. 

§ 13 

Nauczycielowi moŜe być przyznany dodatek motywacyjny 
od 2% do 50% jego wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 14 
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Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli ustala 
dyrektor szkoły. 

§ 15 

1. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor 
w ramach przyznanego szkole funduszu płac przezna-
czonego na wynagrodzenia osobowe w danej szkole. 

2. Dyrektorowi szkoły dodatek motywacyjny przyznaje 
Starosta Złotoryjski na wniosek Kierownika Wydziału 
Oświaty i Spraw Społecznych. (Skarga Wojewody 
Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administra-
cyjnego PN.II.0914-2/98/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. 
na § 15 ust. 2 we fragmencie „na wniosek Kierownika 
Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych). 

§ 16 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie krót-
szy niŜ 6 miesięcy i nie dłuŜszy niŜ rok. 

2. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w danej pla-
cówce przyznanie dodatku motywacyjnego następuje 
po upływie co najmniej 6 miesięcy zatrudnienia. 

3. Dodatek motywacyjny nie przysługuje za okresy: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) korzystania ze stanu nieczynnego, 
4) na który orzeczono karę dyscyplinarną. 

§ 17 

1. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego przeka-
zuje się nauczycielowi w formie pisemnej. Decyzja ta 
nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu po-
stępowania administracyjnego. 

2. Kopię decyzji włącza się do akt osobowych nauczycie-
la. 

3. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. (Skarga Wojewody Dolnoślą-
skiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
PN.II.0914-2/98/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. na § 17 
ust. 3). 

4. Wypłatę dodatku motywacyjnego zawiesza się na-
uczycielom, wobec których prowadzone jest postępo-
wanie dyscyplinarne, do czasu jego zakończenia. 

R o z d z i a ł  IV 

Dodatek za wysług ę lat 

§ 18 

1. Szczególne przypadki zaliczania okresów zatrudnienia 
oraz innych okresów uprawniających do dodatku za 
wysługę lat ustala się w oparciu o zasady wynikające z 
§ 7 rozporządzenia. 

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje: 
1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalenda-

rzowego następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyŜszej 
stawki tego dodatku, jeŜeli nabycie  prawa nastąpi-
ło w ciągu miesiąca, 

2) za dany miesiąc, jeŜeli nabycie prawa do dodatku 
lub wyŜszej jego stawki nastąpiło od pierwszego 
dnia miesiąca. 

3. Dodatek za wysługę lat przysługuje nauczycielowi w 
pełnej wysokości, takŜe za okres urlopu dla poratowa-
nia zdrowia. 

4. Dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry, w terminie 
wypłaty wynagrodzenia. 

(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego PN.II.0914-2/98/05 z dnia 
24 czerwca 2005 r. na § 18 ust. 2, ust. 4). 

R o z d z i a ł  V 

Dodatek funkcyjny 

§ 19 

1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrek-
tora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko 
kierownicze przewidziane w statucie szkoły, przysługu-
je dodatek funkcyjny w wysokości nie niŜszej niŜ 10% i 
nie wyŜszej niŜ 70% otrzymywanego przez nauczyciela 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Nauczycielowi, któremu powierzono sprawowanie 
funkcji: 
a) wychowawcy klasy – przysługuje dodatek funkcyjny 

w wysokości 3%, 
b) doradcy metodycznego, nauczyciela-konsultanta – 

przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 
20%, 

c) opiekuna staŜu – przysługuje dodatek funkcyjny w 
wysokości 2%, 

wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowa-
nego. 

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1, sprawujące-
mu funkcje wymienione w ust. 2, przysługuje jeden 
dodatek funkcyjny w wysokości uwzględniającej zaj-
mowanie stanowiska kierowniczego oraz sprawowanie 
funkcji. 

4. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwsze-
go dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowni-
czego lub sprawowanie funkcji, a jeŜeli powierzenie 
stanowiska lub sprawowanie funkcji nastąpiło pierw-
szego dnia miesiąca – od tego dnia. (Skarga Wojewo-
dy Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego PN.II.0914-2/98/05 z dnia 24 czerwca 
2005 r. na § 19 ust. 4). 

5. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych 
z powierzonym stanowiskiem kierowniczym lub spra-
wowaniem funkcji, a jeŜeli zaprzestanie pełnienia 
obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia. 

6. Wysokość dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły 
ustala organ prowadzący szkołę, a dla nauczyciela, w 
tym dla wicedyrektora lub nauczyciela zajmującego in-
ne stanowisko kierownicze – dyrektor szkoły. 

7. W stosunku do nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, 
przyznając dodatek funkcyjny naleŜy uwzględnić wiel-
kość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złoŜoność za-
dań wynikających z zajmowanego stanowiska, liczbę 
stanowisk kierowniczych w szkole, wyniki pracy szkoły 
oraz warunki geograficzne, w jakich szkoła funkcjonu-
je. 

§ 20 

Dodatek funkcyjny nie przysługuje za okresy: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
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2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze, 
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia 
z innych powodów obowiązków, do których jest przypi-
sany ten dodatek, a jeŜeli zaprzestanie pełnienia obo-
wiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca – od 
tego dnia. 

§ 21 

1. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrektora 
szkoły lub placówki przysługuje wicedyrektorowi lub 
nauczycielowi, któremu powierzono pełnienie obo-
wiązków dyrektora, jeŜeli nieobecność w pracy dyrek-
tora przekracza 3 miesiące.  

2. W przypadku zastępowania innej osoby zatrudnionej 
na stanowisku kierowniczym postanowienia ust. 1 sto-
suje się odpowiednio. 

§ 22 

Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty 
wynagrodzenia. (Skarga Wojewody Dolnośląskiego do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego PN.II.0914-
2/98/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. na § 22). 

R o z d z i a ł  VI 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 
i godziny dora źnych zast ępstw 

§ 23 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wy-
nagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za 
warunki pracy, jeŜeli praca w godzinach ponadwymia-
rowych odbywa się w takich warunkach) przez mie-
sięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, 
realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych 
nauczyciela. 

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastęp-
stwa przydzielonego nauczycielowi, zgodnie z jego 
kwalifikacjami do nauczania przedmiotu (bloku przed-
miotowego) ustala się dzieląc stawkę wynagrodzenia 
zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy, 
jeŜeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odby-
wa się w takich warunkach przez miesięczną liczbę 
godzin obowiązkowego wymiaru  zajęć, ustalonego dla 
rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych.  

3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, uzyskuje się mnoŜąc tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągle-
niem do pełnych godzin, w ten sposób, Ŝe czas zajęć 
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,51 godziny 
liczy się za pełną godzinę. 

§ 24 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzie-
lone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w 
których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw 
przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolne-
go, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygo-
dnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w 
pracy. 

2. Wynagrodzenia przysługujące za godziny ponadwy-
miarowe przypadające w dniach, w których  nauczyciel 
nie mógł ich zrealizować z przyczyn leŜących po stro-
nie pracodawcy, w szczególności w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

zów, 
2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy, 
3) chorobą dziecka nauczanego indywidualnie, trwa-

jącego nie dłuŜej niŜ tydzień traktuje się jak godziny 
faktycznie zrealizowane, 

4) rekolekcjami. 

§ 25 

1. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymia-
rowe w tygodniach, w których przypadają dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni 
ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w któ-
rych zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku ty-
godnia – za podstawę ustalenia liczby godzin ponad-
wymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy 
wymiar zajęć, określony w art. 42 Karty Nauczyciela, 
pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla na-
uczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy) za 
kaŜdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy 
lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin po-
nadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie 
w takim tygodniu, nie moŜe być jednakŜe większa, niŜ 
liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego  
Sądu  Administracyjnego  PN.II.0914--2/98/05 z dnia 
24 czerwca 2005 r. na § 25 ust. 1 zdanie drugie). 

2. Wynagrodzenie za godziny, o których mowa ust. 1, 
przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane. 

§ 26 

Nauczyciel korzystający z obniŜonego tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nie moŜe mieć 
godzin ponadwymiarowych, z wyjątkiem nauczycieli, 
o których mowa w art. 42 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela 
w wymiarze 6 godzin tygodniowo. (Skarga Wojewody 
Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego PN.II.0914-2/98/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. na § 
26). 

§ 27 

Wysokość wynagrodzenia za godziny dydaktyczne lub 
wychowawcze realizowane w szkołach kształcących 
w systemie zaocznym ustala się jak wynagrodzenie za 
planowaną godzinę ponadwymiarową. 

§ 28 

Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny 
doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. (Skarga Woje-
wody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego PN.II.0914-2/98/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. 
na § 28). 

R o z d z i a ł  VII 

Dodatek mieszkaniowy 

§ 29 

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmowania 
stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wymiarze co 
najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć w szkole 
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połoŜonej na terenie wiejskim Powiatu Złotoryjskiego oraz 
mieście Wojcieszów przysługuje dodatek mieszkaniowy 
zwany dalej dodatkiem. 

§ 30 

1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 30, przysługuje 
dodatek w wysokości uzaleŜnionej od liczby członków 
rodziny. Dodatek wypłacany jest począwszy od pierw-
szego dnia miesiąca kalendarzowego następującego 
po miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył pisemny 
wniosek o jego przyznanie i przedstawił dokumenty 
potwierdzające prawo do dodatku. 

2. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, 
w zaleŜności od liczby osób w rodzinie uprawnionego 
nauczyciela wynosi miesięcznie: 
1) do dwóch osób w rodzinie 5%, 
2) powyŜej dwóch osób w rodzinie 10%, 
zasadniczego wynagrodzenia nauczyciela staŜysty, o 
którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela. 

§ 31 

1. Do osób, o których mowa w § 31 ust. 2, zalicza się 
nauczyciela oraz wspólnie z nim zamieszkującego 
małŜonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego 
wyłącznym utrzymaniu. 

2. Przez dzieci pozostające na wyłącznym utrzymaniu 
nauczyciela rozumie się: 
1) dzieci do ukończenia 18 roku Ŝycia lub do czasu 

ukończenia przez nie szkoły ponadgimnazjalnej lub 
ponadpodstawowej, nie dłuŜej jednak niŜ do ukoń-
czenia 21 roku Ŝycia, 

2) dzieci niepracujące będące studentami, do czasu 
ukończenia studiów wyŜszych, nie dłuŜej jednak niŜ 
do ukończenia 26 roku Ŝycia.  

3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych pozostających 
na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela nie stosuje się 
ograniczeń określonych w ust. 2. 

4. Nauczycielowi i jego współmałŜonkowi będącemu 
takŜe nauczycielem stale z nim zamieszkującemu 
przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określo-
nej w § 31 ust. 2. MałŜonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypłacał ten dodatek. 

§ 32 

1. Dodatek przysługuje nauczycielowi: 
1) niezaleŜnie od tytułu prawnego do zajmowanego 

przez niego lokalu mieszkaniowego, 
2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel złoŜył wniosek 
o jego przyznanie. 

2. Dodatek przysługuje za okres wykonywania pracy, a 
takŜe w okresach: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wyna-

grodzenie, 

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego, w 
okresie trwania zatrudnienia, 

3) odbywania zasadniczej słuŜby wojskowej, prze-
szkolenia wojskowego, okresowej słuŜby wojsko-
wej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem po-
wołanym do słuŜby zawarta była umowa o pracę na 
czas określony, dodatek wypłaca się nie dłuŜej niŜ 
do końca okresu, na który umowa ta była zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 
3. Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku są 

w szczególności: 
1) oświadczenie o osobach wspólnie zamieszkują-

cych, 
2) zaświadczenie biura ewidencji ludności o zamiesz-

kaniu. 
4. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa w ust. 

3, nauczyciel przedstawia pracodawcy.  

§ 33 

Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły 
Starosta Złotoryjski. 

§ 34 

1. Prawo do dodatku wygasa: 
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 

w którym uprawniony członek rodziny nauczyciela 
zrezygnował ze stałego z nim zamieszkania, 

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, 
w którym nastąpiło wygaśnięcie lub rozwiązanie 
stosunku pracy z nauczycielem. 

2. Wypłacanie przysługującego dodatku ulega zawiesze-
niu na okres trwającego dłuŜej niŜ miesiąc urlopu bez-
płatnego nauczyciela. Wznowienie wypłacania dodat-
ku, po ustaniu przyczyny zawieszenia, następuje po 
złoŜeniu przez nauczyciela pisemnego wniosku o jego 
wznowienie. 

3. Nauczyciel, któremu wypłacany jest dodatek obowią-
zany jest zawiadomić niezwłocznie pracodawcę o oko-
licznościach powodujących utratę prawa do dodatku 
lub zawieszenia jego  wypłacania. 

4. W przypadku niedopełnienia obowiązku określonego 
w ust.3 nauczyciel obowiązany jest do  zwrotu niena-
leŜnie pobranej kwoty dodatku wraz z odsetkami. 
(Skarga Wojewody Dolnośląskiego do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego PN.II.0914-2/98/05 z dnia 
24 czerwca 2005 r. na § 34 ust. 4). 

§ 35 

1. Dodatek wypłaca się z góry w terminie wypłaty wyna-
grodzenia. 

2. Dodatek przysługujący za niepełny miesiąc kalenda-
rzowy, wypłaca się w wysokości 1/30 dodatku za kaŜ-
dy dzień, za który był naleŜny. 

 

§ 36 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Złotoryjskiego.  

§ 37 

Traci moc uchwała Rady Powiatu Złotoryjskiego 
nr XXVI/131/2000 z dnia 29 września 2000 r. w sprawie 

zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu 
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przy-
znawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, moty-
wacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektó-
rych innych składników wynagrodzenia, a takŜe wysoko-
ści, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania 
dodatku mieszkaniowego. 

§ 38 
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Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY POWIATU 

 JAN KOTYLAK 

 
 
 
 
 

2493 
UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2005 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/84/04 Rady Powiatu  Lwóweckiego 
w sprawie ustalenia  Regulaminu  przyznawania i prz ekazywania stypen-
diów 

na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada 
Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XXIV/84/04 Rady Powiatu Lwóweckiego w 
sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania 
i przekazywania stypendiów na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla studentów: 
1. Zmienia się § 5 ust. 2, który otrzymuje brzmienie: 

„2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi 
w ust. 1 pkt 1, 2 składa się w siedzibie Powiatowe-
go Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim lub prze-
syła pocztą”. 

2. Skreśla się § 5 ust. 4 pkt 1, natomiast punktowi 2 i 3 
nadaje się numerację w kolejności 1, 2. 

 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Lwóweckiego. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego, z mocą obowiązującą od dnia 2 listopada 2004 r. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 PIOTR STYPUŁKOWSKI 

 
 
 
 
 

2494 
UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2005 r. 

w  sprawie  ustalenia  Regulaminu  przyznawania  i  przekazywania  sty-
pendiów  na  wyrównywanie   szans  edukacyjnych  dl a  uczniów  szkół  
ponad- 

gimnazjalnych w Powiecie Lwóweckim ko ńczących si ę matur ą 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada 
Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Uchwała określa Regulamin przyznawania oraz wypłaca-
nia stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych, 

przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego „Wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty-
pendialne”, finansowanych ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz ze środków BudŜetu Pań-
stwa. 
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§ 2 

1. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
a) „obszary wiejskie” – tereny połoŜone poza grani-

cami administracyjnymi miast, miasta do 5 tys. 
mieszkańców, miasta do 20 tys. mieszkańców, o 
ile nie mają szkół ponadgimnazjalnych kończących 
się maturą.  

b) „trudna sytuacja materialna” – (definicja sytuacji 
rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub 
osoby uczącej się nie wyŜszym niŜ kwota upraw-
niająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapi-
sana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, 
poz. 2255) z uwzględnieniem progu dochodu w 
przeliczeniu na osobę określonym dla danego wo-
jewództwa w Ramowym Planie Realizacji Działania 
przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję WdraŜa-
jącą). 

§ 3 

W celu wyrównywania szans edukacyjnych uczniom 
z terenów wiejskich przyznawane będą stypendia 
na podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgim-
nazjalnej kończącej się egzaminem dojrzało-
ści/maturalnym. 

§ 4 

1. Realizację zadania obsługi funduszu stypendialnego w 
Powiecie Lwóweckim przekazuje się Powiatowemu 
Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim – jednostce or-
ganizacyjnej Powiatu Lwóweckiego. 

2. Współrealizatorami zadania będą dyrektorzy szkół 
ponadgimnazjalnych. 

3. Weryfikacji wniosków dokonuje Powiatowe Centrum 
Edukacji w Lwówku Śląskim. 

4. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku 
Śląskim zatwierdza listę stypendystów na dany rok  
szkolny. 

5. W przypadku braku środków na objęcie wszystkich 
zainteresowanych stypendium – pozostali zostaną 
umieszczeni na liście rezerwowej. 

R o z d z i a ł  2 

Formy pomocy 

§ 5 

1. Stypendia będą przekazywane na cele szczegółowo 
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie 
częściowego lub całkowitego pokrycia kosztów zwią-
zanych z pobieraniem nauki ponoszonych przez 
ucznia lub refundacji kosztów. 

2. Stypendia mogą być przeznaczone na całkowite lub 
częściowe pokrycie następujących kosztów: 
– zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji, 
– posiłku w stołówce szkolnej, internacie lub prowa-

dzonej przez inny podmiot, 
– zakupu podręczników do nauki w szkole ponad-

gimnazjalnej,  
– związanych z transportem do i ze szkoły środkami 

komunikacji zbiorowej, 
– czesnego na naukę w szkole ponadgimnazjalnej 

niepublicznej, posiadającej uprawnienia szkoły pu-
blicznej, 

– inne koszty związane z pobieraniem nauki, okre-
ślone przez Dyrektora szkoły w formie zarządzenia 
dostosowanego do potrzeb uczniów danej szkoły. 

3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmuje sty-
pendysta. 

4. Alternatywnym sposobem udzielania pomocy stypen-
dialnej moŜe być uruchomienie systemu zaliczkowego 
wypłacania transz stypendium w ramach ogólnej kwoty 
stypendium przyznanej danemu uczniowi. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady i warunki przyznawania stypendium 

§ 6 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są ucznio-
wie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
a) rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach po-

nadgimnazjalnych, umoŜliwiających uzyskanie 
świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wyłącze-
niem szkół dla dorosłych,  

b) posiadają stałe zameldowanie na wsi lub w mieście 
do 5 tys. mieszkańców lub mieście do 20 tys. 
mieszkańców, na terenie którego nie ma szkoły 
ponadgimnazjalnej publicznej kończącej się matu-
rą, 

c) pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny 
w przeliczeniu na jedną osobę lub dochodzie osoby 
uczącej się nie wyŜszym niŜ kwota uprawniająca do 
uzyskania świadczeń rodzinnych – zapisana w 
ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z 2003 
r.) czyli nie wyŜszym niŜ 504 zł netto lub 583 zł, gdy 
członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się 
orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzecze-
niem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu 
niepełnosprawności, 

d) nie powtarzają nauki w danej klasie. 
2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria, 

określone w ust. 1, jest większa niŜ liczba stypendiów 
do rozdysponowania, pierwszeństwo w uzyskaniu sty-
pendium mają uczniowie spełniający łącznie następu-
jące kryteria:  
a) uczniowie o najniŜszych dochodach,  
b) uczniowie klas pierwszych, 
c) uczniowie niepełnosprawni,  

3. Stypendium przyznaje się od września 2005 r. przez 
kolejne 10 miesięcy.  

4. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje szkoła. 
5. Stypendium przekazuje się w formie zrefundowania 

wydatków na cele określone w § 5 ust. 2 Regulaminu. 

R o z d z i a ł  4 

Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendial-
nych 

§ 7 

1. Warunkiem ubiegania się przez uczniów o stypendium 
jest: 
a) złoŜenie wniosku  do Powiatowego Centrum Edu-

kacji w Lwówku Śl. o przyznanie stypendium, we-
dług wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do uchwa-
ły, 
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b) dołączenie do wniosku oświadczenia  o sytuacji 
rodzinnej i materialnej ucznia wg wzoru stanowią-
cego załącznik nr 2 uchwały, udokumentowane 
odpowiednimi zaświadczeniami lub orzeczeniami o 
dochodach (Dz. U. Nr 45, poz. 433), 

c) kserokopi ę dowodu osobistego  jako potwier-
dzenie miejsca zameldowania (potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez osobę zajmującą się 
u beneficjenta weryfikacją formalną wniosków), za-
świadczenie o zameldowaniu  z biura meldunko-
wego w przypadku osób nieposiadających dowodu 
osobistego. 

2. Wnioski wraz z dokumentami składa się w siedzibie 
Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku Śl. (Al. 
Wojska Polskiego 25B, II piętro) lub przesyła pocztą w 
terminie do trzydziestu dni od daty wejścia w Ŝycie ni-
niejszej Uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu 
przyznawania i przekazywania stypendiów, o której 
mowa w § 14. 

3. Wnioski wypełnione niewłaściwie lub bez wszystkich 
wymaganych załączników albo złoŜone po terminie nie 
będą rozpatrywane. 

4. Po weryfikacji wniosków Dyrektor Powiatowego Cen-
trum Edukacji przekazuje szkołom listę stypendystów 
na dany rok szkolny oraz zawiadamia rodziców lub 
opiekunów prawnych dziecka o przyznaniu stypendium 
poprzez dostarczenie zawiadomienia wg wzoru stano-
wiącego załącznik nr 4 niniejszej uchwały. 

R o z d z i a ł  5 

Wypłata stypendium 

§ 8 

1. Stypendium wypłacane jest w miesięcznych lub kwar-
talnych ratach, od września 2005 r.  do czerwca 2006 
r. maksymalnie w wysokości do 250 zł w skali miesią-
ca. 

2. Stypendium wypłacane jest przez szkołę, w formie 
refundacji kosztów poniesionych przez ucznia, które-
mu przyznano stypendium po przedłoŜeniu przez 
ucznia/rodzica i zatwierdzeniu dokumentów finanso-
wych (zgodnie z § 5 ust. 2).  

3. Refundację kosztów poniesionych na cele związane z 
kształceniem (np. fakturę na podręczniki) moŜna rozli-
czyć w poszczególnych miesiącach w ramach przy-
znanej kwoty. 

4. Stypendysta w terminie do 25 ka Ŝdego miesi ąca 
składa w szkole dokument  potwierdzające rozliczenie 
kwoty stypendium. 

5. Wypłata następuje w szkole – do 10 dnia kolejnego 
miesi ąca po okresie rozliczeniowym.  

6. Refundacja środków w terminach określonych w ust. 5 
następuje pod warunkiem przekazania ich na konto 
Powiatu przez Beneficjenta Końcowego (Urząd Mar-
szałkowski). 

7. W przypadku braku środków, o których mowa w ust. 
6, refundacja stypendiów następuje w najkrótszym 
moŜliwym terminie po przekazaniu środków przez Be-
neficjenta Końcowego. 

8. W przypadku, gdy stypendyści nie wykorzystają przy-
znanych środków, z przyczyn o niespełnianiu warun-
ków przyznawania stypendium, pozostającą pulę 
środków moŜna przeznaczyć dla kolejnych kandyda-
tów umieszczonych na liście rezerwowej.  

R o z d z i a ł  6 

Instytucje prowadz ące obsług ę programu 
stypendialnego  

§ 9 

1. Obsługę programu stypendialnego prowadzi Powiato-
we Centrum Edukacji w Lwówku Śląskim jednostka 
organizacyjna Powiatu Lwóweckiego. 

2. Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji w Lwówku 
Śląskim podpisuje stosowne porozumienia z dyrekto-
rami szkół ponadgimnazjalnych na obsługę funduszu 
stypendialnego w szkole. Wzór porozumienia stanowi 
załącznik nr 3 niniejszej uchwały. 

R o z d z i a ł  7 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 10 

1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypen-
dysta: 
a) powtarza rok nauki, chyba Ŝe wynika to z przyczyn 

zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę,  
b) przerwał naukę w szkole,  
c) został skreślony z listy uczniów,  
d) przestał spełniać kryteria wymienione w rozdziale 3 

§ 6 ust. 1 
2. Uczeń powinien w terminie 7 dni zawiadomić projekto-

dawcę o niespełnianiu warunków przyznania stypen-
dium. 

3. Stypendia wypłacane po wystąpieniu zdarzeń, 
o których mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi na wska-
zane przez szkołę konto w ciągu 7 dni. 

4. Stypendysta potwierdza zapoznanie się z warunkami 
Regulaminu przedkładając wypełnione oświadczenie 
stanowiące załącznik nr 5 do uchwały. 

§ 11 

Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych 
przeznaczonych na ten cel w budŜecie Działania 2.2 „Wy-
równywanie szans edukacyjnych poprzez programy sty-
pendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego 
Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 

§ 12 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXIV/85/04 Rady Powiatu Lwóweckiego 
z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia Regula-
minu przyznawania i przekazywania stypendiów na wy-
równywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół po-
nadgimnazjalnych w Powiecie Lwóweckim kończących 
się maturą.  
 
 
 
 
 
 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Lwóweckiego. 

§ 14 
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Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego.  
 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 PIOTR STYPUŁKOWSKI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
2 czerwca 2005 r. (poz. 2494) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
2 czerwca 2005 r. (poz. 2494) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
2 czerwca 2005 r. (poz. 2494) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
2 czerwca 2005 r. (poz. 2494) 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
2 czerwca 2005 r. (poz. 2494) 

 
 

.............................................................. ................................................................................ 
miejscowość, data podpis rodzica/opiekuna prawnego 

lub pełnoletniego ucznia 
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2495 
UCHWAŁA RADY POWIATU LWÓWECKIEGO 

z dnia 2 czerwca 2005 r. 

w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i przekazy wania stypendiów 
na wyrównywanie szans edukacyjnych dla studentów 

 Na podstawie art. 12 pkt 10a i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada 
Powiatu Lwóweckiego uchwala, co następuje: 

 
 

R o z d z i a ł  1 

Postanowienia wst ępne 

§ 1 

1. Uchwała określa Regulamin przyznawania i przeka-
zywania stypendiów  na wyrównywanie szans edu-
kacyjnych dla studentów  z terenu Powiatu Lwówec-
kiego. 

2. Stypendia w ramach działania 2.2 „Wyrównywanie 
szans edukacyjnych młodzieŜy wiejskiej poprzez pro-
gramy stypendialne” zawartego w Zintegrowanym 
Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, przy-
znawane są w celu podniesienia dostępu do kształce-
nia dla studentów, którzy z powodów materialnych na-
trafili na bariery w dostępie do kształcenia na poziomie 
wyŜszym. 

3. W celu wyrównywania szans edukacyjnych studentom 
z terenów zmarginalizowanych powiatu przyznawane 
będą stypendia finansowane ze środków Europejskie-
go Funduszu Społecznego oraz środków BudŜetu 
Państwa na zasadach i warunkach określonych niniej-
szym Regulaminem. 

4. UŜyte w Regulaminie określenia oznaczają: 
1) „obszary zmarginalizowane” – obszary wiejskie 

(obszary połoŜone poza granicami administracyj-
nymi miast), miasta do 20 tys. mieszkańców, zde-
gradowane dzielnice miast i obszary powojskowe 
wyznaczone Lokalnym Programem Rewitalizacji.  

2) „trudna sytuacja materialna” – (definicja sytuacji 
rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub 
osoby uczącej się nie wyŜszym niŜ kwota upraw-
niająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapi-
sana w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 228, 
poz. 2255) z uwzględnieniem progu dochodu w 
przeliczeniu na osobę określonym dla danego wo-
jewództwa w Ramowym Planie Realizacji Działania 
przez Beneficjenta Końcowego/Instytucję WdraŜa-
jącą). 

§ 2 

Ujęte w regulaminie formy pomocy oraz kryteria przyzna-
wania stypendiów wynikają ze Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach Działa-
nie 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne”, Uzupełniania Programu ZPORR 
oraz Ramowego Planu Realizacji Działania 2.2 przyjętego 
przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego. 

R o z d z i a ł  2 

Zakres i formy pracy 

§ 3 

1. Stypendia będą przekazywane w formie pienięŜnej na 
cele szczegółowo wymienione w ust. 2 niniejszego pa-
ragrafu. 

2. Student powinien wydatkować stypendium na całkowi-
te lub częściowe pokrycie: 
1) kosztów zakwaterowania w akademiku lub na 

stancji, 
2) kosztów posiłków w stołówce akademickiej lub 

prowadzonej przez inny podmiot, 
3) kosztów zakupu podręczników do nauki w szkołach 

wyŜszych, 
4) kosztów związanych z transportem do i z uczelni 
środkami komunikacji zbiorowej, 

5) opłat za studia w szkole wyŜszej prowadzonej 
w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i 
eksternistycznym, 

6) innych kosztów wymaganych obligatoryjnie przez 
szkołę wyŜszą związanych wyłącznie z realizacją 
procesu dydaktycznego. 

R o z d z i a ł  3 

Zasady i warunki przyznawania stypendiów 

§ 4 

1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są studen-
ci, którzy spełniają łącznie następujące kryteria: 
1) pochodzą z terenu Powiatu Lwóweckiego, 
2) znajdują się w trudnej sytuacji materialnej (dochód 

rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty określonej w Ra-
mowym Planie Realizacji Działania 2.2 dla Woje-
wództwa Dolnośląskiego), 

3) uczą się w szkołach wyŜszych w systemie dzien-
nym, wieczorowym, zaocznym, eksternistycznym. 

2. W przypadku, gdy liczba studentów spełniających 
kryteria, określone w ust. 1, jest większa niŜ liczba 
stypendiów do rozdysponowania, pierwszeństwo 
w uzyskaniu stypendium mają studenci spełniający w 
kolejności następujące kryteria: 
1) pochodzą z rodzin o najniŜszych dochodach, 
2) studiują na kierunkach matematyczno-

przyrodniczych i technicznych, 
3) studiują na pierwszym roku  

3. Stypendium przyznaje się na wniosek studenta. 
R o z d z i a ł  4 
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Tryb i zasady rozpatrywania wniosków stypendial-
nych 

§ 5 

1. Warunkiem ubiegania się przez studenta o przyznanie 
stypendium jest: 
1) złoŜenie wniosku o przyznanie stypendium według 

wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej 
uchwały – wzór wniosku zostanie zamieszczony na 
stronie internetowej Starostwa  Powiatowego w 
Lwówku Śląskim. 

2) dołączenie do wniosku: 
a) oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej 

studenta według wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszej uchwały, udokumentowane 
odpowiednimi zaświadczeniami lub orzecze-
niami o dochodach za rok kalendarzowy po-
przedzający rok złoŜenia przez studenta wnio-
sku o przyznanie stypendium, 

b) zaświadczenia z uczelni potwierdzającego sta-
tus studenta, w tym podanie m.in. kierunku i 
specjalizacji oraz roku studiów, 

c) kserokopii stosownych zapisów w dowodzie 
osobistym lub zaświadczenia potwierdzającego 
miejsce stałego zameldowania.  

2. Wniosek wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1 
pkt 1, 2 składa się w siedzibie Powiatowego Centrum 
Edukacji w Lwówku Śląskim (Al. Wojska Polskiego 
25B, II piętro) lub przesyła pocztą w terminie do czter-
dziestu pięciu dni od daty wejścia w Ŝycie niniejszej 
uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawa-
nia i przekazywania stypendiów, o której mowa w § 14. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega rejestracji 
zgodnie z datą wpływu. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, pozostaje bez roz-
patrzenia w przypadku, gdy: 
1) złoŜony został po ustalonym terminie – o czym de-

cyduje data złoŜenia w Powiatowym Centrum Edu-
kacji w Lwówku Śląskim  lub data stempla poczto-
wego, 

2) nie zawiera kompletu dokumentów, o których mo-
wa w ust. 1, 

3) wniosek lub załączniki, o których mowa w ust. 1, są 
nieprawidłowo wypełnione.  

§ 6 

Koordynatorem prac związanych z przygotowaniem 
i realizacją projektu stypendialnego dla studentów zamel-
dowanych na stałe na obszarze Powiatu Lwóweckiego w 
ramach Działania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyj-
nych poprzez programy stypendialne” ZPORR jest Powiat 
Górowski z siedzibą w Górze – podstawa: Porozumienie 
zawarte 27 kwietnia 2005 r. pomiędzy Zarządem Powiatu 
Górowskiego a Zarządem Powiatu Lwóweckiego.  

§ 7 

Lista studentów zakwalifikowanych do stypendium do-
stępna będzie w Wydziale Oświaty i Wychowania Staro-
stwa Powiatowego w Górze oraz w Powiatowym Centrum 
Edukacji w Lwówku Śląskim. 

R o z d z i a ł  5 

Wypłata stypendium 

§ 8 

1. Student zakwalifikowany do stypendium otrzyma za-
wiadomienie według wzoru stanowiącego załącznik nr 
3 do niniejszej uchwały. 

2. Maksymalna kwota stypendium nie moŜe przekroczyć 
kwoty określonej w dokumentach, o których mowa w § 
2. 

3. Stypendium przyznaje się od października 2005 r., 
przez kolejne 9 miesięcy. 

§ 9 

1. Student traci prawo do otrzymywania stypendium w 
następujących przypadkach: 
1) otrzymania urlopu od zajęć na uczelni, 
2) skreślenia z listy studentów. 

2. Student otrzymujący stypendium jest zobowiązany do 
zgłaszania zmian w danych zawartych we wniosku w 
terminie do 14 dni od daty ich wystąpienia. 

§ 10 

Stypendysta zobowiązany jest do przekazywania informa-
cji dotyczących rezultatów udzielonej pomocy stypendial-
nej, poprzez wypełnianie ankiet ewaluacyjnych. 

§ 11 

Wypłata stypendium następuje po pozyskaniu środków, o 
których mowa w § 1 ust. 3 Regulaminu. 

R o z d z i a ł  6 

Postanowienia ko ńcowe 

§ 12 

Z dniem wejścia w Ŝycie niniejszej uchwały traci moc 
uchwała nr XXIV/84/04 Rady Powiatu Lwóweckiego 
z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia Regula-
minu przyznawania i przekazywania stypendiów na wy-
równywanie szans edukacyjnych dla studentów. 

§ 13 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 
Lwóweckiego. 

§ 14 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY RADY 

 PIOTR STYPUŁKOWSKI 
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Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
2 czerwca 2005 r. (poz. 2495) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Powiatu Lwóweckiego z dnia 
2 czerwca 2005 r. (poz. 2495) 
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2496 
UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W WAŁBRZYCHU 

z dnia 30 maja 2005 r. 

w sprawie ustalenia regulaminu stypendiów sportowyc h przyznawanych 
przez Gmin ę Wałbrzych w dziedzinie kultury fizycznej 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 22 ust. 6 i art. 28 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 81, poz. 889 z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się regulamin stypendiów sportowych przyznawa-
nych w Gminie Wałbrzych w dziedzinie kultury fizycznej, 
zwany dalej regulaminem. 

§ 2 

Regulamin określa zasady i tryb postępowania w sprawie 
przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów 
sportowych. 

§ 3 

Stypendia sportowe przyznaje Prezydent Wałbrzycha. 

§ 4 

1) Stypendia sportowe przyznawane są zawodnikom, 
posiadającym status amatora, osiągającym wysokie 
wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynaro-
dowym lub krajowym w dyscyplinach sportu ujętych w 
programie letnich lub zimowych lgrzysk Olimpijskich i 
Paraolimpijskich. 

2) Warunkiem przyznania stypendium sportowego jest 
wywiązanie się z podstawowych obowiązków sporto-
wych i przestrzeganie powszechnie obowiązujących 
norm społecznych. 

3) Stypendium sportowe jest instrumentem, który powi-
nien gwarantować podniesienie poziomu sportowego, 
głównie poprzez usunięcie barier finansowych dla ich 
dalszego rozwoju oraz których osiągnięcia umoŜliwiają 
promocję kultury fizycznej. 

§ 5 

Stypendium sportowe moŜe otrzymywać zawodnik repre-
zentujący stowarzyszenie kultury fizycznej mające siedzi-
bę w Wałbrzychu, który: 
1. zajął miejsce od pierwszego do trzeciego w mistrzo-

stwach kraju, brał udział w igrzyskach olimpijskich, mi-
strzostwach świata lub Europy, bezpośrednio poprze-
dzających przyznanie stypendium sportowego, 

2. został objęty programem przygotowań do igrzysk 
olimpijskich, mistrzostw świata, Europy, opracowanym 
przez właściwy związek sportowy i zobowiązał się do 
udziału w tych zawodach. 

§ 6 

Osiągnięcia sportowe muszą został potwierdzone przez 
właściwy związek sportowy. 

§ 7 

W przypadku kilku wybitnych osiągnięć sportowych, 
uprawniony moŜe otrzymać tylko jedno stypendium. 

§ 8 

Z wnioskiem o przyznanie stypendium mogą wystąpić: 
1. stowarzyszenia kultury fizycznej, mające siedzibę 

w Wałbrzychu. 
2. wałbrzyskie szkoły. 

§ 9 

Wzór wniosku o przyznanie stypendium stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 10 

Wnioski o przyznanie stypendium opiniuje powołana 
przez Prezydenta Miasta komisja, w składzie: 
1. Zastępca Prezydenta Miasta, odpowiedzialny za spra-

wy kultury fizycznej w mieście – przewodniczący. 
2. Przedstawiciel komórki organizacyjnej Urzędu Miej-

skiego właściwej do spraw kultury fizycznej. 
3. Dwóch przedstawicieli komisji Rady Miejskiej w Wał-

brzychu właściwej do spraw kultury fizycznej. 
4. Przedstawiciel stowarzyszenia, niebędącego wniosko-

dawcą w danym roku. 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskie-
go PN.II.0911-4/348/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. stwier-
dzono niewaŜność § 10). 

§ 11 

1) Wnioski o przyznanie stypendium składane są 
w Urzędzie Miejskim w Wałbrzychu – Wydział Eduka-
cji i Spraw Społecznych w terminie do 15 listopada ro-
ku kalendarzowego, poprzedzającego rok, którego 
wniosek dotyczy. (Rozstrzygnięciem nadzorczym Wo-
jewody Dolnośląskiego PN.II.0911-4/ /348/05 z dnia 24 
czerwca 2005 r. stwierdzono niewaŜność § 11 pkt 1 
we fragmencie „Wydział Edukacji i Spraw Społecz-
nych”). 

2) Rozpatrzenie wniosków następuje w terminie do 
15 lutego. 

§ 12 

1) Podstawą naliczania stypendium jest przeciętne mie-
sięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 
bez wypłaty nagród z zysku, ogłoszone 
w obwieszczeniu Prezesa GUS w Monitorze Polskim, 
za rok poprzedzający rok, w którym przyznawane jest 
stypendium. 

2) Wysokość stypendium sportowego wynosi 20% mie-
sięcznie przeciętnego wynagrodzenia określonego w 
pkt 1. 

3) Warunki realizacji stypendium określa umowa stano-
wiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. (Rozstrzy-
gnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 120 –  11198  – Poz. 2496 

PN.II.0911-4/348/05 z dnia 24 czerwca 2005 r. stwier-
dzono niewaŜność § 12 pkt 3). 

4) Stypendium moŜe być przyznawane na okres nie dłuŜ-
szy niŜ 1 rok i wypłacane jest w okresach miesięcz-
nych. 

§ 13 

1) Zawodnikowi wstrzymuje się stypendium sportowe w 
sytuacji, gdy: 
1. zaniedbuje realizację przygotowań do udziału 

w zawodach sportowych. 
2. został zawieszony w prawach zawodnika. 

2) Wstrzymane stypendium wypłaca się zawodnikowi od 
pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym ustały przyczyny jego wstrzymania. 

3) Zawodnikowi cofa się stypendium sportowe w sytuacji, 
gdy: 
1. samowolnie przerwał realizację programu szkole-

niowego, 
2. utracił status zawodnika, 
3. popełnił czyn karalny, 
4. odmówił udziału w zawodach sportowych bez 

podania przyczyny uzasadniającej odmowę, 
5. przeszedł do innego stowarzyszenia mającego sie-

dzibę poza terenem Wałbrzycha. 
 

4) Prezydent Miasta wstrzymuje lub cofa zawodnikowi 
stypendium sportowe na uzasadniony wniosek stowa-
rzyszenia sportowego, szkoły lub z własnej inicjatywy. 

5) Organ wnioskujący zobowiązany jest do niezwłoczne-
go informowania Prezydenta Miasta o wszelkich oko-
licznościach mogących mieć wpływ na wstrzymanie 
lub cofnięcie zawodnikowi stypendium. 

6) W przypadku stwierdzenia przez organ udzielający 
stypendium, Ŝe wstrzymanie stypendium nastąpiło 
z przyczyn niezawinionych przez zawodnika, moŜe ono 
być wypłacone za cały okres wstrzymania. 

§ 14 

Stypendia sportowe przyznaje się w ramach środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel w budŜecie Gmi-
ny Wałbrzych. 

§ 15 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta 
Wałbrzycha. 

§ 16 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogło-
szenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCA 
 RADY MIEJSKIEJ 

 ALICJA ROSIAK 
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Miejskiej w Wałbrzychu z dnia 
30 maja 2005 r. (poz. 2496) 

 
(Rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnośląskiego PN.II.0911-4/348/05 z dnia 24 czerwca 
2005 r. stwierdzono niewaŜność załącznika nr 2). 
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2497 
UCHWAŁA RADY GMINY GROMADKA 

z dnia 31 marca 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przest rzennego 
gminy Gromadka 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z dnia 
13 grudnia 2001 r. ze zmianami), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. 
Nr 80, poz. 717) oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Gromadka nr 
III/17/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. oraz uchwały nr IX/58/03 z dnia 29 sierpnia 
2003 r. Rada Gminy Gromadka uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego gminy Gromadka. 

§ 2 

1. Rysunki planu w skali 1:2000 dla obszarów zainwe-
stowania wsi, będące załącznikami graficznymi do 
uchwały Rady Gminy w Gromadce: 
  1) Nr 1 dla wsi Gromadka 
  2) Nr 2 dla wsi Borówki 
  3) Nr 3 dla terenu LSSE – obszar Krzywa 
  4) Nr 4 dla wsi KrzyŜowa 
  5) Nr 5 dla wsi Modła 
  6) Nr 6 dla wsi Motyle 
  7) Nr 7 dla wsi Nowa Kuźnia 
  8) Nr 8 dla wsi Osła 
  9) Nr 9 dla wsi Patoka 
10) Nr 10 dla wsi Pasternik 
11) Nr 11 dla wsi RóŜyniec 
12) Nr 12 dla wsi Wierzbowa 
13) Nr 13 dla terenów niezainwestowanych w skali 

1:5000  
14) Nr 14 rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapi-

sanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury 
są integralną częścią miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego gminy Gromadka. 

2. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczających 

tereny o róŜnych funkcjach lub zasadach zagospo-
darowania, 

2) zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go, 

3) zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego, 

4) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków 
oraz dóbr kultury współczesnej, 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych, 

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, 
gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabu-
dowy, 

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów 

górniczych,  a  takŜe  naraŜonych  na  niebezpie-
czeństwo okresowych podtopień lokalnych oraz 
zagroŜonych osuwaniem się mas ziemnych, 

  8) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału 
nieruchomości objętych planem miejscowym, 

  9) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym zakaz 
zabudowy, 

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy syste-
mów komunikacji i infrastruktury technicznej, 

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowa-
nia, urządzania i uŜytkowania terenów, 

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36, ust. 4. 

3. Obowiązującymi ustaleniami planu są następujące 
oznaczenia graficzne rysunków planów: 
  1) linie rozgraniczające tereny o róŜnym przezna-

czeniu lub róŜnych zasadach zagospodarowania, 
  2) symbole określające przeznaczenie terenów: MN, 

MNU, MW, UO, UZ, US, UK, UA, U, AG, PG, 
PBS, P, ZL, ZI, ZP, ZD, R, RU, RP, ZC, KK, KS, 
WS, W, E, G, K, O, 

  3) obowiązujące linie zabudowy, 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
  5) granice Przemkowskiego Parku Krajobrazowego 

wraz z otuliną, 
  6) granice rezerwatów „Torfowisko Borówki” 

i „Buczyna Piotrowicka”,  
  7) granice głównego zbiornika wód podziemnych nr 

315 „Zbiornik Chocianów – Gozdnica”, 
  8) granice udokumentowanego złoŜa kruszywa natu-

ralnego KN5094 Nowa Kuźnia, 
  9) granice zainwestowania wsi, 
10) granice stref ochrony konserwatorskiej, 
11) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy, 
12) granice stref ochronnych od sieci energetycznych 

i gazowych, 
13) obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz inne 

obiekty i obszary objęte ochroną konserwatorską, 
których szczegółowe zasady ochrony określono w 
§ 9, 

14) granice strefy zagroŜenia okresowymi podtopie-
niami lokalnymi. 

4. Ustaleniami planu są równieŜ oznaczenia układu ko-
munikacyjnego dróg i ulic oraz inne elementy rysun-
ków planu, słuŜące realizacji ustaleń niniejszej uchwa-
ły. 
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5. Pozostałe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 
informacyjne, sugerujące określone rozwiązania prze-
strzenne i regulacyjne. 

§ 3 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest 
mowa o: 
  1) planie  – naleŜy przez to rozumieć miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego o którym mo-
wa § 1 niniejszej uchwały, 

  2) przepisach szczególnych  – naleŜy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonaw-
czymi oraz ograniczenia w dysponowaniu tere-
nem, wynikające z prawomocnych decyzji admini-
stracyjnych, 

  3) rysunku planu  – naleŜy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planu, będący załącznikami graficz-
nymi nr 1–12 do uchwały Rady Gminy Gromadka 
przedstawionymi na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:2000 oraz nr 13 w skali 
1:5000, 

  4) terenie  – naleŜy przez to rozumieć obszar wyzna-
czony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, 
w którego kaŜdym punkcie obowiązują te same 
ustalenia, 

  5) przeznaczeniu podstawowym terenu  – naleŜy 
przez to rozumieć działalność wyznaczoną do lo-
kalizacji w danym terenie, które w ramach realiza-
cji planu winno stać się dominującą formą wyko-
rzystania terenu; wprowadzenie innych niŜ pod-
stawowa funkcji jest dopuszczalne wyłącznie pod 
warunkiem spełnienia ustaleń szczegółowych ni-
niejszej uchwały, 

  6) przeznaczeniu uzupełniaj ącym terenu  – naleŜy 
przez to rozumieć działalność inną niŜ podstawo-
wa, dopuszczoną do lokalizacji na danym terenie 
przy spełnieniu dodatkowych warunków, oraz 
wcześniejszej lub równoczesnej realizacji prze-
znaczenia podstawowego, 

  7) przeznaczeniu tymczasowym  – naleŜy przez to 
rozumieć sposoby zagospodarowania terenów 
i obiektów, do czasu realizacji podstawowej lub 
dopuszczalnej funkcji określonej w planie, 

  8) liniach zabudowy obowi ązujących  – naleŜy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku 
planu, określającą usytuowanie podstawowej bry-
ły budynku; linię tą przekroczyć mogą wysunięte 
zadaszenia, przedsionki wejściowe, balkony i wy-
kusze, 

  9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych  – naleŜy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku 
planu, której Ŝaden element zabudowy nie moŜe 
przekroczyć, 

10) usługach publicznych  – naleŜy przez to rozu-
mieć usługi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki społecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) społeczno-kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) siedziby organizacji społeczno-politycznych 

i religijnych,  
11) usługach  – naleŜy przez to rozumieć usługi:  

a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) rzemiosła nieprodukcyjnego związanego 

z konsumpcją indywidualną i naprawą sprzętu 
gospodarstwa domowego, z wykluczeniem 
usług naprawy i obsługi pojazdów mechanicz-
nych, 

d) obsługi działalności gospodarczej, 
e) pocztowe i łączności, 

12) kalenicowym układzie zabudowy  – naleŜy 
przez to rozumieć budynek lub zespół budynków 
o dachach dwuspadowych, których kalenica jest 
równoległa do obowiązującej lub nieprzekraczal-
nej linii zabudowy, a w przypadku zabudowy o 
niewyznaczonej planem linii zabudowy, do osi 
najbliŜszej drogi, przy której zlokalizowany jest 
budynek, 

13) terenie rehabilitacji istniej ącej zabudowy  – na-
leŜy przez to rozumieć tereny o substandardo-
wych warunkach zamieszkania, pracy i korzysta-
nia z usług, wynikających ze złego stanu tech-
nicznego zabudowy, zbyt duŜej gęstości zabudo-
wy, zagroŜenia bezpieczeństwa i braków w infra-
strukturze technicznej przeznaczonych do popra-
wy lub kreacji walorów estetycznych, funkcjonal-
nych i technicznych, 

14) terenach zdegradowanych  – naleŜy przez to ro-
zumieć tereny i obiekty nieposiadające charakteru 
regionalnego i swoją formą architektoniczną i 
wielkością kubatury kolidują z terenami sąsiedni-
mi, 

15) zakazie zabudowy  – naleŜy przez to rozumieć 
zakaz lokalizacji wszelkich obiektów kubaturo-
wych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 
dnia 27 marca 2003 roku (tekst jednolity Dz. U. z 
2003 r. Nr 80, poz. 717). 

§ 4 

Ogólne zasady kształtowania zabudowy  
oraz zagospodarowania terenu 

Na całym obszarze gminy Gromadka objętym planem 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania tere-
nów: 
1) lokalizacja nowych terenów rozwoju inwestycyjnego 

moŜliwa jest jedynie na terenach wsi w granicach ich 
zainwestowania oraz na obszarze LSSE – obszar 
Krzywa, określonych na rysunkach planu w skali 
1:2000, 

2) kształtowanie zabudowy winno uwzględniać istniejące 
walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detal architek-
toniczny i materiały charakterystyczne dla regionalne-
go budownictwa, 

3) zaleca się, aby realizacja nowej zabudowy była pro-
wadzona poza terenami podmokłymi i zalewowymi 
określonymi na rysunku planu, 

4) zabudowa istniejąca o przeznaczeniu innym niŜ usta-
lone przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne ustala 
się jako tymczasową; dla zabudowy istniejącej o cha-
rakterze tymczasowym dopuszcza się remonty budyn-
ków bez moŜliwości rozbudowy, 

5) dopuszcza się dokonywania nowych podziałów geo-
dezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do 
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drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości oraz 
spełnienia warunków jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, 

6) na terenie opracowania planu nie przewiduje się prze-
prowadzenia postępowań scalania i podziału nieru-
chomości, 

7) dla terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infra-
struktury technicznej ustala się wymóg poprawy i upo-
rządkowania wartości estetycznych, funkcjonalnych i 
technicznych poprzez: 
a) remonty istniejących obiektów, 
b) organizacje układu komunikacyjnego, 
c) wprowadzenie zieleni o walorach estetycznych 

i izolacyjnych, 
d) dostosowanie parametrów zabudowy i zagospoda-

rowania terenu, w tym szczególności gęstości i wy-
sokości zabudowy, do ustaleń określonych dla od-
powiednich terenów zawartych w § 5. 

§ 5 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów 

Na całym obszarze gminy Gromadka objętym planem 
obowiązują następujące zasady zagospodarowania tere-
nów: 

I. obszar zainwestowania WSI GROMADKA –  

1. MN/1/(1-35) – przeznaczenie podstawowe – istniej ą-
ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolno 
stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensyw-
ności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w bu-
dynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/2/(1-22) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 
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e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/1/(1-13) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. MNU/2/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

5. MW/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna  o średniej intensywno-
ści zabudowy (4–12 mieszkań w budynku wielorodzin-
nym), 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: moderniza-

cje, adaptacje i przebudowy istniejących budynków 
mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-
dowane, przybudowane lub wolno stojące, spełnia-
jące wymogi przepisów szczególnych, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 
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4) zabrania się lokalizowania zakładów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwałego składowania 
surowców i materiałów masowych, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się zachowanie w modernizowanych 

istniejących wielorodzinnych budynkach miesz-
kalnych dachów płaskich, 

b) w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych naleŜy stosować dachy o symetrycznych 
układach połaci dachowych (dopuszczalne wie-
lospadowe), o pokryciu dachówką ceramiczną 
lub innymi materiałami o fakturze dachówkopo-
dobnej, 

c) ustala się ograniczenie wysokości nowo reali-
zowanej wielorodzinnej zabudowy mieszkanio-
wej do 3 kondygnacji plus poddasze uŜytkowe, 
lecz nie więcej niŜ 14 m od poziomu terenu do 
szczytu kalenicy, 

d) w zagospodarowaniu terenów naleŜy uwzględ-
nić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych – nie mniejszą niŜ 
ilość mieszkań w budynku, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale zwią-
zanych z gruntem garaŜy dla samochodów oso-
bowych lub pojazdów jednośladowych, ich loka-
lizację naleŜy przewidzieć w projekcie zagospo-
darowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną. 

6. RM/1/(1-40) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

7. RM/2/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny pro-
jektowanej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
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Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych, gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

8. UO/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług o światy  na wydzielonych działkach wraz 
z zielenią towarzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących 

obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usłu-
gowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi 
publiczne, z zastrzeŜeniem zgodności nowych 
funkcji z wymogami obowiązujących przepisów 
szczególnych, 

4) dopuszcza się moŜliwość adaptacji części obiektów 
na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowni-
ków administracyjnych, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

9. US/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – istniej ące 
tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zie-
lenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na 
granicy terenu, 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu 
i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
obsługą oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niŜ 10% terenu, towarzyszące funkcji do-
minującej, słuŜące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy miesz-
kaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od 

poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu 

dla obiektów sportowych i usługowych nie mo-
Ŝe przekroczyć 14 m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie moŜe być 
większa niŜ 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe 
być mniejsza niŜ 40%. 

10. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiek-
tów sakralnych i kultury , ustalone jako cele pu-
bliczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych 
i kultury, z zachowaniem obecnej formy archi-
tektonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiek-
tów towarzyszących, z zachowaniem formy ar-
chitektonicznej harmonizującej z dominującymi 
obiektami sakralnymi i kultury. 

11. UA/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
administracji , ustalone jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
moŜliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 12 m, 
licząc od poziomu terenu do okapu, dachy bu-
dynków o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami 
o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach dopuszcza się 
stosowanie dachów jednospadowych, 
w przypadkach uzasadnionych względami 
uŜytkowymi, 

c) ustala się moŜliwość zabudowy maksymalnie 
do 60% powierzchni działki budowlanej, 

d) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
własności odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

e) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

12. U/(1-12) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usług  handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyj-
nego, obsługi działalności gospodarczej, usługi pocz-
towe i łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
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z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
moŜliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeŜeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 12 m, 
licząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy, 
dachy budynków o symetrycznym układzie po-
łaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną lub innymi mate-
riałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usługowych do-
puszcza się stosowanie dachów jednospado-
wych, w przypadkach uzasadnionych wzglę-
dami uŜytkowymi dopuszcza się realizację 
obiektów realizowanych w technologiach nie-
tradycyjnych, o wysokich walorach architekto-
nicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

d) ustala się moŜliwość zabudowy maksymalnie 
do 80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
własności odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

13. P/1/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ących obiektów przemysłowych , 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzy-
szących funkcji podstawowej, w tym związa-
nych z obsługą techniczną i transportową, z 
zastrzeŜeniem niedopuszczalności powodo-
wania uciąŜliwości w zakresie hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza poza granicami tere-
nów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gospodar-
czej na róŜne podmioty ustala się obowiązek 
uwzględnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpoŜaro-
wej oraz dostępności właściwych słuŜb do 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazy-

nów o wysokościach nieprzekraczających 
10 m, licząc od powierzchni terenu do okapu, 

b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z 
terenem obiektów reklamowych, 

c) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

3) dla istniejących terenów przemysłowych połoŜo-
nych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej zabrania się lokalizowania inwe-
stycji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

14. PBS/1/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny ist-
niejących obiektów produkcyjnych, baz, składów 
i magazynów, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzy-
szących funkcji podstawowej, w tym związa-
nych z obsługą techniczną i transportową, z 
zastrzeŜeniem niedopuszczalności powodo-
wania uciąŜliwości w zakresie hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza poza granicami tere-
nów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gospodar-
czej na róŜne podmioty ustala się obowiązek 
uwzględnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpoŜaro-
wej oraz dostępności właściwych słuŜb do 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazy-

nów o wysokościach nieprzekraczających 
14 m, licząc od powierzchni terenu do okapu, 

b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z 
terenem obiektów reklamowych, 

c) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

3) dla istniejących terenów przemysłowych połoŜo-
nych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej zabrania się lokalizowania inwe-
stycji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

15. ZL/(1-15) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
lasów, 
1) gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu 
o plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowo-sportowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe) pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 

16. ZP/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – tereny zie-
leni urz ądzonej , takiej jak parki, ogrody, zieleńce, 
skwery itp., 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie 

robót ziemnych w ich pobliŜu naleŜy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący drze-

wom (wskazane wykonanie specjalistycznych 
ekspertyz), w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, 
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b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
naleŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienaru-
szający istniejących wartości środowiska przy-
rodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, 
wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla pie-
szych, 

2) dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbo-
lem ZP 1 dopuszcza się moŜliwość dodatkowego 
jego przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy 
jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 

17. ZD/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ogródków działkowych , 
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami na 

stały pobyt ludzi, 
2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej. 

18. R/(1-47) – przeznaczenie podstawowe – tereny rol-
nicze  – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

19. ZC/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – cmentarze  
– cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbu-
dowę, 
1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem pełnym o wysokości nieprzekracza-
jącej 1,6 m, 

2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej 
od granicy cmentarza 50 m. 

20. ZI/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny zie-
leni izolacyjnej , niskiej wzdłuŜ ciągów komunikacyj-
nych oraz wokół terenów intensywnej działalności 
produkcyjno-wytwórczej, baz, składów i magazynów 
– wymagane zadrzewienie terenu, 
1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych, z wyłączeniem moŜliwo-
ści lokalizacji towarzyszących obiektów kubaturo-
wych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, 

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin prze-
znaczonych do konsumpcji, 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 
podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

21. KK  – przeznaczenie podstawowe – tereny komuni-
kacji kolejowej  oraz obiektów infrastruktury kolejo-
wej jej towarzyszącej, 
1) przez teren gminy Gromadka biegną linie kolejo-

we: 
a) nr 275, pierwszorzędna, jednotorowa, nieze-

lektryfikowana, państwowego znaczenia relacji 
Wrocław Muchobór–Gubinek–granica państwa 
(przez Legnicę, Modłę, śagań), 

b) nr 314, jednotorowa, znaczenia miejscowego, 
niezelektryfikowana, relacji Trzebień–Modła 

2) dla linii kolejowej obowiązują następujące wytycz-
ne: 
a) lokalizacja budynków i budowli (w tym infra-

struktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) 
w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

b) zakazuje się wykorzystania rowów odwadnia-
jących tereny kolejowe dla uŜytkowników spo-
za PKP, 

c) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapew-
nić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii 
oraz w momencie ich modernizacji, 

d) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 
3,0 m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

e) wszystkie skrzyŜowania dróg z linią kolejową w 
jednymi poziomie wymagają zachowania pa-
rametrów trójkąta widoczności, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

f) w przypadku uzupełnienia drzewostanu 
w pobliŜu terenów kolejowych, naleŜy tak za-
drzewiać tereny, aby ich usytuowanie nie za-
graŜało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejo-
wej, oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m 
od osi skrajnego toru kolejowego, 
z wyłączeniem gatunków drzew, których wyso-
kość moŜe przekroczyć 10 m, 

g) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji 
wieŜowych, pod warunkiem, Ŝe lokalizacja 
masztu musi być w odległości, od terenów KK, 
większej niŜ planowana wysokość obiektu bu-
dowlanego (celem uniknięcia, w razie awaryj-
nego upadku konstrukcji zatarasowania torów 
kolejowych), oraz planowanie urządzenia 
przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą po-
wodować zakłóceń łącznościowych na linii ko-
lejowej, 

h) lokalizacja ewentualnego gazociągu musi być 
zlokalizowana w odległości większej niŜ wynosi 
strefa ograniczonego uŜytkowania od terenów 
KK, 

i) zakazuje się przechodzenia gazociągów wyso-
kiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez 
uprzedniego zredukowania ciśnienia, 

j) na terenach stacji kolejowych obowiązuje cał-
kowity zakaz krzyŜowania gazociągów z torami 
kolejowymi, 

k) na terenie linii kolejowej nr 314 Trzebień–
Modła zakazuje się likwidacji infrastruktury ko-
lejowej w postaci mostów, wiaduktów, podto-
rza, rowów odwadniających i innych urządzeń 
niezbędnych do uruchomienia lub odtworzenia 
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funkcjonowania linii oraz przeprowadzania 
prac na podtorzu bez zgody zarządcy terenu 
kolejowego. 

22. KS/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny ob-
sługi urz ądzeń komunikacji samochodowej : sta-
cje paliw, parkingi, garaŜe, 
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się moŜe jedynie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów rekla-
mowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenia ozdobną i izolacyjną, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 
b) dopuszcza się ogrodzenie aŜurowe lub z Ŝy-

wopłotu, nieprzekraczające wysokości 2 m, 
c) ustala się zagospodarowanie parkingów ziele-

nią wzdłuŜ ulic. 

23. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

24. E/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny urz ądzeń 
elektroenergetycznych  – stacje transformatorowe 
na działkach wydzielonych – uŜytkowanie zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 
1) dla stacji transformatorowych dopuszcza się ich 

usytuowanie na granicy działki, 
2) docelowa wielkość działek będzie określona na 

etapie projektowym, 
3) dopuszcza się lokalizację stacji w odległości do 

1,5 m od granic działki pod warunkiem, Ŝe stacja 
posiada ściany oddzielenia ppoŜ., 

4) linie zabudowy określone w projekcie planu nie 
obejmują budynków trafostacji. 

25. K/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny urz ądzeń 
kanalizacji i przepompowni ścieków  – uŜytkowa-
nie zgodnie z przepisami szczególnymi. 

II. obszar zainwestowania WSI BORÓWKI 

1. MN/3/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – istniej ąca 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolno sto-
jąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności 
zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 

publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/4/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – projekto-
wana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wol-
no stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej inten-
sywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w 
budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
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transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/3/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny ist-
niejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 
z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 

parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. MNU/4/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 
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b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

5. RM/3/(1-15) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych, gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

6. RM/4/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny pro-
jektowanej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych, gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

7. US/1 – przeznaczenie podstawowe – istniej ące tere-
ny sportu i rekreacji  na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
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a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zie-
lenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na 
granicy terenu, 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu 
i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
obsługą oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące więcej 

niŜ 10% terenu, towarzyszące funkcji dominują-
cej, słuŜące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej i mieszkaniowo-usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od 

poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu 
dla obiektów sportowych i usługowych nie moŜe 
przekroczyć 14 m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie moŜe być 
większa niŜ 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe być 
mniejsza niŜ 40%. 

8. ZL/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – tereny la-
sów , 
1) gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o 
plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- -
wypoczynkowo-sportowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe) pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 

9. R/(1-12) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

10. KS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 
urządzeń komunikacji samochodowej : stacje pa-
liw, parkingi, garaŜe, 
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się moŜe jedynie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów rekla-
mowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenia ozdobną i izolacyjną, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 
b) dopuszcza się ogrodzenie aŜurowe lub z Ŝy-

wopłotu, nie przekraczające wysokości 2 m, 
c) ustala się zagospodarowanie parkingów ziele-

nią wzdłuŜ ulic. 

11. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

III. obszar zainwestowania LSSE – OBSZAR KRZYWA 

1. PBS/5/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazy-
nów , 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszą-
cych funkcji podstawowej, w tym związanych z 
obsługą techniczną i transportową, 
z zastrzeŜeniem niedopuszczalności powodo-
wania uciąŜliwości w zakresie hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza poza granicami terenów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej 
na róŜne podmioty ustala się obowiązek 
uwzględnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpoŜaro-
wej oraz dostępności właściwych słuŜb do 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów 

o wysokościach nieprzekraczających 14 m, li-
cząc od powierzchni terenu do okapu, 

b) dopuszcza się odstępstwa w wysokości obiek-
tów technologicznych jak: kominy, wieŜe, masz-
ty, silosy, gdzie wierzchołki nie powinny prze-
kraczać rzędnej 168 m, 

c) dopuszcza się lokalizację związanych trwale 
z terenem obiektów reklamowych, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenią ozdobną i izolacyjną. 

2. PBS/6/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obiektów produkcyjnych, baz, składów i magazy-
nów,  
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszą-
cych funkcji podstawowej, w tym związanych z 
obsługą techniczną i transportową, 
z zastrzeŜeniem niedopuszczalności powodo-
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wania uciąŜliwości w zakresie hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza poza granicami terenów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gospodarczej 
na róŜne podmioty ustala się obowiązek 
uwzględnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpoŜaro-
wej oraz dostępności właściwych słuŜb do 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów 

o wysokościach nieprzekraczających 14 m, li-
cząc od powierzchni terenu do okapu, 

b) dopuszcza się odstępstwa w wysokości obiek-
tów technologicznych jak: kominy, wieŜe, masz-
ty, silosy, gdzie wierzchołki nie powinny prze-
kraczać rzędnej 168 m, 

c) dopuszcza się lokalizację związanych trwale 
z terenem obiektów reklamowych, 

d) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenią ozdobną i izolacyjną. 

3. W/6 – przeznaczenie podstawowe – wodoci ągi, tere-
ny urz ądzeń zaopatrzenia w wod ę, ujęć wodnych, 
1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów 

i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód 
dla celów komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do gruntu i wód po-
wierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 
ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej określone w przepisach 
szczególnych. 

4. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realiza-

cję nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem nie zakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

5. E/15 – przeznaczenie podstawowe – tereny urz ądzeń 
elektroenergetycznych  – stacje transformatorowe na 
działkach wydzielonych – uŜytkowanie zgodnie z prze-
pisami szczególnymi, 
1) dla stacji transformatorowych dopuszcza się ich 

usytuowanie na granicy działki, 
2) docelowa wielkość działek będzie określona na 

etapie projektowym, 
3) dopuszcza się lokalizację stacji w odległości do 1,5 

m od granic działki pod warunkiem, Ŝe stacja po-
siada ściany oddzielenia ppoŜ., 

4) linie zabudowy określone w projekcie planu nie 
obejmują budynków trafostacji. 

6. G/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny urz ądzeń 
gazownictwa  – przebieg sieci gazu oraz stacje re-

dukcyjne gazu na działkach wydzielonych – uŜytkowa-
nie  zgodnie z przepisami szczególnymi, 
1) W ramach gazyfikacji LSSE dla obszaru Krzywa 

przewiduje się realizację na terenie gminy: 
a) gazociągu w/c DN 200, PN 8,4 Mpa, 

2) Dla przebiegu projektowanych sieci określa się 
strefę ochronną w odległości 15 m, licząc od ścian-
ki gazociągu, prowadzoną na podstawie następu-
jących wymogów: 
a) w granicach strefy ochronnej sieci gazowej wy-

sokiego ciśnienia, określonej na rysunku planu, 
zarządca sieci jest uprawniony do zapobiegania 
działalności mogącej mieć negatywny wpływ na 
jej trwałość i prawidłową eksploatację, 

b) ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą 
sieci lokalizację obiektów wzdłuŜ strefy przed 
wydaniem pozwolenia na budowę, 

c) zasady zagospodarowania dla strefy ochronnej: 
• zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
• obowiązek zapewnienia swobodnego dojaz-

du do sieci infrastruktury technicznej oraz 
swobodnego przemieszczania się wzdłuŜ 
gazociągu, 

• dopuszcza się prowadzenie sieci podziem-
nego uzbrojenia technicznego po uzgodnie-
niu ich przebiegu i na warunkach określo-
nych przez zarządcę sieci gazowej, 

• określa się zakaz sadzenia drzew i krzewów 
w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociągu pod-
czas eksploatacji, 

• zakaz prowadzenia działalności mogącej za-
grozić trwałości gazociągu podczas eksplo-
atacji. 

IV. obszar zainwestowania WSI KRZY śOWA 

1. MN/7/(1-39) – przeznaczenie podstawowe – istniej ą-
ca zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna wolno 
stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensyw-
ności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań  
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
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nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach, 

d) mieszkalnych połaci dachowych o spadkach 
30–45°, w układzie symetrycznym (dopuszcza 
się dachy wielospadowe), 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/8/(1-16) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/7/(1-5) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 
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b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. MNU/8/(1-9) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

5. RM/7//(1-10) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 

c) zieleń urządzona, 
3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie 

b) nie są wyznaczone linie zabudowy, zabudowę 
naleŜy lokalizować zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi i odrębnymi, 

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

d) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

e) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

f) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

g) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

h) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

i) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

j) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

6. RM/8/(1–4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 
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3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych,   

h) do 1,8 m. Ustala się maksymalny udział ogro-
dzenia pełnego izolującego optycznie na 35% 
powierzchni ogrodzenia, 

i) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

j) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

7. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
oświaty  na wydzielonych działkach wraz z zielenią to-
warzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących 

obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usłu-
gowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi 
publiczne, z zastrzeŜeniem zgodności nowych 
funkcji z wymogami obowiązujących przepisów 
szczególnych, 

4) dopuszcza się moŜliwość adaptacji części obiektów 
na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowni-
ków administracyjnych, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

8. US/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – istniej ące 
tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zie-
lenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na 
granicy terenu, 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu 
i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
obsługą oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące więcej 

niŜ 10% terenu, towarzyszące funkcji dominują-
cej, słuŜące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej i mieszkaniowo-usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 

6) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu dla 
obiektów sportowych i usługowych nie moŜe prze-
kroczyć 14 m, 

7) powierzchnia zabudowy terenu nie moŜe być więk-
sza niŜ 20%, 

8) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe być 
mniejsza niŜ 40%. 

9. UK/(1–2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obiektów sakralnych i kultury , ustalone jako cele 
publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych 
i kultury, z zachowaniem obecnej formy archi-
tektonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiek-
tów towarzyszących, z zachowaniem formy ar-
chitektonicznej harmonizującej z dominującymi 
obiektami sakralnymi i kultury. 

10. U/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług  
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, 
obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i 
łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
moŜliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeŜeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 12 m, 
licząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy, 
dachy budynków o symetrycznym układzie po-
łaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
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kryciu dachówką ceramiczną lub innymi mate-
riałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usługowych do-
puszcza się stosowanie dachów jednospado-
wych, w przypadkach uzasadnionych wzglę-
dami uŜytkowymi dopuszcza się realizację 
obiektów realizowanych w technologiach nie-
tradycyjnych, o wysokich walorach architekto-
nicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

d) ustala się moŜliwość zabudowy maksymalnie 
do 80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
własności odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi. 

11. RU/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych oraz gospodarstwach le-
śnych i rybackich . 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istnieją-
cych budynków zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych. 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi 
do obiektów mogących pogorszyć stan środowi-
ska. 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 10 m, 
licząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazy-
nów o wysokościach nieprzekraczających 10 
m licząc od powierzchni terenu do szczytu ka-
lenicy lub najwyŜszego elementu konstrukcyj-
nego obiektu. 

12. PBS/8/(1–2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ących obiektów produkcyjnych, baz, skła-
dów i magazynów , 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń zabudowy: 

a) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzy-
szących funkcji podstawowej, w tym związa-
nych z obsługą techniczną i transportową, z 
zastrzeŜeniem niedopuszczalności powodo-
wania uciąŜliwości w zakresie hałasu i zanie-
czyszczenia powietrza poza granicami tere-
nów, 

b) w przypadku podjęcia decyzji o podziale do-
tychczas funkcjonującej jednostki gospodar-
czej na róŜne podmioty ustala się obowiązek 
uwzględnienia w projekcie podziału obsługi 
transportowej i dojazdów do poszczególnych 
jednostek w aspekcie ochrony przeciwpoŜaro-
wej oraz dostępności właściwych słuŜb do 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej 
obsługującej teren, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazy-

nów o wysokościach nieprzekraczających 14 
m, licząc od powierzchni terenu do okapu, 

b) dopuszcza się lokalizację związanych trwale z 
terenem obiektów reklamowych, 

c) ustala się obowiązek zagospodarowania tere-
nu zielenią ozdobną i izolacyjną, 

3) dla istniejących terenów przemysłowych połoŜo-
nych w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy 
mieszkaniowej zabrania się lokalizowania inwe-
stycji szczególnie szkodliwych dla środowiska. 

13. ZP/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny zie-
leni urz ądzonej , takiej jak parki, ogrody, zieleńce, 
skwery itp., 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie 

robót ziemnych w ich pobliŜu naleŜy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący drze-

wom (wskazane wykonanie specjalistycznych 
ekspertyz), w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
naleŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienaru-
szający istniejących wartości środowiska przy-
rodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, 
wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla pie-
szych, 

2) dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbo-
lem ZP 1 dopuszcza się moŜliwość dodatkowego 
jego przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy 
jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 

14. R/(1-30) – przeznaczenie podstawowe – tereny rol-
nicze – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 
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3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

15. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze  – 
cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudo-
wę, 
1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem pełnym o wysokości nieprzekracza-
jącej 1,6 m, 

2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej 
od granicy cmentarza 50 m. 

16. ZI/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
izolacyjnej , niskiej wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych 
oraz wokół terenów intensywnej działalności produk-
cyjno-wytwórczej, baz, składów i magazynów – wy-
magane zadrzewienie terenu, 
1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych, z wyłączeniem moŜliwo-
ści lokalizacji towarzyszących obiektów kubaturo-
wych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, 

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin prze-
znaczonych do konsumpcji, 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 
podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

17. KS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 
urządzeń komunikacji samochodowej : stacje pa-
liw, parkingi, garaŜe, 
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się moŜe jedynie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów rekla-
mowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenia ozdobną i izolacyjną, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 
b) dopuszcza się ogrodzenie aŜurowe lub z Ŝy-

wopłotu, nieprzekraczające wysokości 2 m, 
c) ustala się zagospodarowanie parkingów ziele-

nią wzdłuŜ ulic. 

18. W/1 – przeznaczenie podstawowe – wodoci ągi, 
tereny urz ądzeń zaopatrzenia w wod ę, ujęć wod-
nych, 
1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów 

i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód 
dla celów komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód po-
wierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 
ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej określone w przepi-
sach szczególnych. 

19. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

V. obszar zainwestowania WSI MODŁA 

1. MN/9/(1-11) – przeznaczenie podstawowe – istniej ą-
ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolno 
stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensyw-
ności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w bu-
dynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 
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f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/10/(1-12) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/9/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem usług: 

1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 
tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. MNU/10/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług: 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 
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c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

5. RM/9/(1-22) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

6. RM/10/(1–2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych, 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 120 –  11223  – Poz. 2497 

dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

7. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
oświaty  na wydzielonych działkach wraz z zielenią to-
warzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących 

obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usłu-
gowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi 
publiczne, z zastrzeŜeniem zgodności nowych 
funkcji z wymogami obowiązujących przepisów 
szczególnych, 

4) dopuszcza się moŜliwość adaptacji części obiektów 
na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowni-
ków administracyjnych, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

8. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiek-
tów sakralnych i kultury , ustalone jako cele publicz-
ne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i 
kultury, z zachowaniem obecnej formy architek-
tonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów 
towarzyszących, z zachowaniem formy architek-
tonicznej harmonizującej z dominującymi obiek-
tami sakralnymi i kultury. 

9. U(1-5) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług  
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, ob-
sługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe 
i łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, moŜ-
liwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeŜeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 12 m, li-
cząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy, 
dachy budynków o symetrycznym układzie po-
łaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) 
o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usługowych do-
puszcza się stosowanie dachów jednospado-
wych, w przypadkach uzasadnionych względami 
uŜytkowymi dopuszcza się realizację obiektów 
realizowanych w technologiach nietradycyjnych, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów kubaturowych o charakterze ekspozycyj-
nym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontaŜu, 

d) ustala się moŜliwość zabudowy maksymalnie do 
80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
własności odpowiedniej liczby miejsc parkingo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo oraz zieleni izolacyj-
nej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi. 

10. ZL/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny lasów , 
1) gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu 
o plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowo-sportowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe) pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 

11. ZP/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny zie-
leni urz ądzonej , takiej jak parki, ogrody, zieleńce, 
skwery itp., 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie 

robót ziemnych w ich pobliŜu naleŜy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący drze-

wom (wskazane wykonanie specjalistycznych 
ekspertyz), w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
naleŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienaru-
szający istniejących wartości środowiska przy-
rodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, 
wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla pie-
szych, 

2) dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbo-
lem ZP 1 dopuszcza się moŜliwość dodatkowego 
jego przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy 
jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 
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12. R/(1-19) – przeznaczenie podstawowe – tereny rol-
nicze  – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

13. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze  – 
cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudo-
wę, 
1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem pełnym o wysokości nieprzekracza-
jącej 1,6 m, 

2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej 
od granicy cmentarza 50 m. 

14. KK  – przeznaczenie podstawowe – tereny komuni-
kacji kolejowej  oraz obiektów infrastruktury kolejo-
wej jej towarzyszącej, 
1) przez teren gminy Gromadka biegną linie kolejo-

we: 
a) nr 275, pierwszorzędna, jednotorowa, nieze-

lektryfikowana, państwowego znaczenia relacji 
Wrocław Muchobór – Gubinek – granica pań-
stwa (przez Legnicę, Modłę, śagań), 

b) nr 314, jednotorowa, znaczenia miejscowego, 
niezelektryfikowana, relacji Trzebień–Modła, 

2) dla linii kolejowej obowiązują następujące wytycz-
ne: 
a) lokalizacja budynków i budowli (w tym infra-

struktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) 
w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

b) zakazuje się wykorzystania rowów odwadnia-
jących tereny kolejowe dla uŜytkowników spo-
za PKP, 

c) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapew-
nić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii 
oraz w momencie ich modernizacji, 

d) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 
3,0 m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

e) wszystkie skrzyŜowania dróg z linią kolejową w 
jednymi poziomie wymagają zachowania pa-
rametrów trójkąta widoczności, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

f) w przypadku uzupełnienia drzewostanu 
w pobliŜu terenów kolejowych, naleŜy tak za-
drzewiać tereny aby ich usytuowanie nie za-
graŜało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejo-
wej, oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m 
od osi skrajnego toru kolejowego, 
z wyłączeniem gatunków drzew, których wyso-
kość moŜe przekroczyć 10 m, 

g) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji 
wieŜowych, pod warunkiem, Ŝe lokalizacja 
masztu musi być w odległości, od terenów KK, 

większej niŜ planowana wysokość obiektu bu-
dowlanego (celem uniknięcia, w razie awaryj-
nego upadku konstrukcji zatarasowania torów 
kolejowych), oraz planowanie urządzenia 
przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą po-
wodować zakłóceń łącznościowych na linii ko-
lejowej, 

h) lokalizacja ewentualnego gazociągu musi być 
zlokalizowana w odległości większej niŜ wynosi 
strefa ograniczonego uŜytkowania od terenów 
KK, 

i) zakazuje się przechodzenia gazociągów wyso-
kiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez 
uprzedniego zredukowania ciśnienia, 

j) na terenach stacji kolejowych obowiązuje cał-
kowity zakaz krzyŜowania gazociągów z torami 
kolejowymi, 

k) na terenie linii kolejowej nr 314 Trzebień–
Modła zakazuje się likwidacji infrastruktury ko-
lejowej w postaci mostów, wiaduktów, podto-
rza, rowów odwadniających i innych urządzeń 
niezbędnych do uruchomienia lub odtworzenia 
funkcjonowania linii oraz przeprowadzania 
prac na podtorzu bez zgody zarządcy terenu 
kolejowego. 

15. W/1 – przeznaczenie podstawowe – wodoci ągi, 
tereny urz ądzeń zaopatrzenia w wod ę, ujęć wod-
nych, 
1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów 

i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód 
dla celów komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania 
nieoczyszczonych ścieków do gruntu i wód po-
wierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 
ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej określone w przepi-
sach szczególnych. 

16. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

VI. obszar zainwestowania WSI MOTYLE  

1. MN/11/1 – przeznaczenie podstawowe – istniej ąca 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolno sto-
jąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności 
zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań  
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób by nie były widoczne z drogi 
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publicznej, nie przekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/12/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 

transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/12/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
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parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. RM/11/(1-9) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych,  
stwarzających  zagroŜenie  lub  uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

5. RM/12/(1–5) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 
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g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35 % powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

6. R/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze  – 
istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wy-
mogów zawartych w przepisach szczegółowych. 

7. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realiza-

cję nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

VII. obszar zainwestowania WSI NOWA KU ŹNIA 

1. MN/13/1 – przeznaczenie podstawowe – istniej ąca 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolno sto-
jąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności 
zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań  
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-
nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/14/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 
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b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/13/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny 
usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 

h) funkcja usługowa znajduje się w budynku 
mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

i) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. MNU/14/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny 
usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 

h) funkcja usługowa znajduje się w budynku 
mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

i) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

5. MW/1 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowa wielorodzinna  o średniej intensywno-
ści zabudowy (4–12 mieszkań w budynku wielorodzin-
nym), 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: moderniza-

cje, adaptacje i przebudowy istniejących budynków 
mieszkalnych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-
dowane, przybudowane lub wolno stojące, spełnia-
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jące wymogi przepisów szczególnych, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) zabrania się lokalizowania zakładów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwałego składowania 
surowców i materiałów masowych, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) dopuszcza się zachowanie w modernizowanych 

istniejących wielorodzinnych budynkach miesz-
kalnych dachów płaskich, 

b) w nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych naleŜy stosować dachy o symetrycznych 
układach połaci dachowych (dopuszczalne wie-
lospadowe), o pokryciu dachówką ceramiczną 
lub innymi materiałami o fakturze dachówkopo-
dobnej, 

c) ustala się ograniczenie wysokości nowo reali-
zowanej wielorodzinnej zabudowy mieszkanio-
wej do 3 kondygnacji plus poddasze uŜytkowe, 
lecz nie więcej niŜ 14 m od poziomu terenu do 
szczytu kalenicy, 

d) w zagospodarowaniu terenów naleŜy uwzględ-
nić odpowiednią liczbę miejsc postojowych dla 
samochodów osobowych – nie mniejszą niŜ 
ilość mieszkań w budynku, 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale zwią-
zanych z gruntem garaŜy dla samochodów oso-
bowych lub pojazdów jednośladowych, ich loka-
lizację naleŜy przewidzieć w projekcie zagospo-
darowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną. 

6. RM/13/(1-23) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-

wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych, gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

7. RM/14/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny pro-
jektowanej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
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gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

8. US/1 – przeznaczenie podstawowe – istniej ące tere-
ny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zie-
lenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na 
granicy terenu, 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu 
i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
obsługą oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące więcej 

niŜ 10% terenu, towarzyszące funkcji dominują-
cej, słuŜące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej i mieszkaniowo-usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od 

poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu 
dla obiektów sportowych i usługowych nie moŜe 
przekroczyć 14 m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie moŜe być 
większa niŜ 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe być 
mniejsza niŜ 40%. 

9. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiek-
tów sakralnych i kultury , ustalone jako cele publicz-
ne, 

1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych 

i kultury, z zachowaniem obecnej formy archi-
tektonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiek-
tów towarzyszących, z zachowaniem formy ar-
chitektonicznej harmonizującej z dominującymi 
obiektami sakralnymi i kultury. 

10. RU/(1–4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych, ogrodniczych oraz gospodar-
stwach le śnych i rybackich . 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istnieją-
cych budynków zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych. 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi 
do obiektów mogących pogorszyć stan środowi-
ska. 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 10 m, 
licząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazy-
nów o wysokościach nieprzekraczających 10 
m, licząc od powierzchni terenu do szczytu ka-
lenicy lub najwyŜszego elementu konstrukcyj-
nego obiektu. 

11. ZL/(1-13) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
lasów , 
1) gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu 
o plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowo-sportowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe) pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 

12. ZD/1– przeznaczenie podstawowe – tereny ogród-
ków działkowych , 
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami na 

stały pobyt ludzi, 
2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej. 

13. R/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze – istniejące uprawy polowe, 
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1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 
kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 
i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, masztów telekomunikacyj-
nych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

14. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

VIII. obszar zainwestowania WSI OSŁA  

1. MN/15/(1-11) – przeznaczenie podstawowe – istnie-
jąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolno 
stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensyw-
ności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w bu-
dynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 

o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/16/(1-11) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
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wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/16/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny 
usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 

h) funkcja usługowa znajduje się w budynku 
mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

i) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. RM/15/(1-34) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

5. US/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – istniej ące 
tereny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu zie-
lenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną na 
granicy terenu, 
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2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb sportu 
i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
obsługą oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące więcej 

niŜ 10% terenu, towarzyszące funkcji dominują-
cej, słuŜące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy mieszka-
niowej i mieszkaniowo-usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od 

poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu 
dla obiektów sportowych i usługowych nie moŜe 
przekroczyć 14 m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie moŜe być 
większa niŜ 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe być 
mniejsza niŜ 40%. 

6. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
oświaty  na wydzielonych działkach wraz z zielenią to-
warzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących 

obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usłu-
gowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi 
publiczne, z zastrzeŜeniem zgodności nowych 
funkcji z wymogami obowiązujących przepisów 
szczególnych, 

4) dopuszcza się moŜliwość adaptacji części obiektów 
na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowni-
ków administracyjnych, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

7. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiek-
tów sakralnych i kultury , ustalone jako cele publicz-
ne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i 
kultury, z zachowaniem obecnej formy architek-
tonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów 
towarzyszących, z zachowaniem formy architek-
tonicznej harmonizującej z dominującymi obiek-
tami sakralnymi i kultury. 

8. RU/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 
produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych oraz gospodarstwach le śnych 
i rybackich . 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istnieją-
cych budynków zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych. 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi 

do obiektów mogących pogorszyć stan środowi-
ska. 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 10 m, 
licząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazy-
nów o wysokościach nieprzekraczających 
10 m, licząc od powierzchni terenu do szczytu 
kalenicy lub najwyŜszego elementu konstruk-
cyjnego obiektu. 

  9. ZP/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny zie-
leni urz ądzonej , takiej jak parki, ogrody, zieleńce, 
skwery itp., 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie 

robót ziemnych w ich pobliŜu naleŜy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący drze-

wom (wskazane wykonanie specjalistycznych 
ekspertyz), w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
naleŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienaru-
szający istniejących wartości środowiska przy-
rodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, 
wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla pie-
szych, 

2) dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbo-
lem ZP 1 dopuszcza się moŜliwość dodatkowego 
jego przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy 
jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 

10. R/(1-26) – przeznaczenie podstawowe – tereny rol-
nicze  – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

11. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze  – 
cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudo-
wę, 
1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem pełnym o wysokości nieprzekracza-
jącej 1,6 m, 
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2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej 
od granicy cmentarza 50 m. 

12. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

IX. obszar zainwestowania WSI PATOKA  

1. RM/17/(1-22) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 

i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

2. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiek-
tów sakralnych i kultury , ustalone jako cele publicz-
ne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i 
kultury, z zachowaniem obecnej formy architek-
tonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów 
towarzyszących, z zachowaniem formy architek-
tonicznej harmonizującej z dominującymi obiek-
tami sakralnymi i kultury. 

3. U/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług  
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, ob-
sługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe  
i łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, moŜ-
liwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeŜeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 12 m, li-
cząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy, 
dachy budynków o symetrycznym układzie po-
łaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) 
o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usługowych do-
puszcza się stosowanie dachów jednospado-
wych, w przypadkach uzasadnionych względami 
uŜytkowymi dopuszcza się realizację obiektów 
realizowanych w technologiach nietradycyjnych, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów kubaturowych o charakterze ekspozycyj-
nym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontaŜu, 

d) ustala się moŜliwość zabudowy maksymalnie do 
80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
własności odpowiedniej liczby miejsc parkingo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo oraz zieleni izolacyj-
nej, 
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f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi. 

4. R/(1-10) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wy-
mogów zawartych w przepisach szczegółowych. 

5. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realiza-

cję nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

X. obszar zainwestowania WSI PASTERNIK  

1. MN/19/1 – przeznaczenie podstawowe – istniej ąca 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolno sto-
jąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności 
zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań  
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/20/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 
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d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/19/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny 
usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 

h) funkcja usługowa znajduje się w budynku 
mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

i) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. MNU/20/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

g) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny 
usług, dla których obowiązują ustalenia zawarte 
w § 5 ust. 11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 

h) funkcja usługowa znajduje się w budynku 
mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

i) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

5. RM/19/(1-16) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
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stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych, gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

6. ZL/(1-3) – przeznaczenie podstawowe – tereny la-
sów , 
1) gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o 
plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowo-sportowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe) pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 

  7. ZP/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej , takiej jak parki, ogrody, zieleńce, skwery 
itp., 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie 

robót ziemnych w ich pobliŜu naleŜy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący drze-

wom (wskazane wykonanie specjalistycznych 
ekspertyz), w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
naleŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienaru-
szający istniejących wartości środowiska przy-
rodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, 
wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla pie-
szych, 

2) dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbo-
lem ZP 1 dopuszcza się moŜliwość dodatkowego 
jego przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy 
jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 

  8. R/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, masztów telekomunikacyj-
nych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

  9. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze  – 
cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudo-
wę, 
1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem pełnym o wysokości nieprzekracza-
jącej 1,6 m, 

2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej 
od granicy cmentarza 50 m. 

10. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

11. KS/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsługi 
urządzeń komunikacji samochodowej : stacje pa-
liw, parkingi, garaŜe, 
1) lokalizacja stacji paliw odbywać się moŜe jedynie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

2) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów rekla-
mowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

3) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenia ozdobną i izolacyjną, 
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4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) obowiązuje nawierzchnia utwardzona, 
b) dopuszcza się ogrodzenie aŜurowe lub z Ŝy-

wopłotu, nieprzekraczające wysokości 2 m, 
c) ustala się zagospodarowanie parkingów ziele-

nią wzdłuŜ ulic. 

XI. obszar zainwestowania WSI RÓ śYNIEC  

1. MN/21/(1-19) – przeznaczenie podstawowe – istnie-
jąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  wolno 
stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensyw-
ności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w bu-
dynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/22(1-8) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/21(1-9) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
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a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-
nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. MNU/22/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednoro-
dzinnej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 

o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

5. RM/21/(1-9) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
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dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

6. RM/22/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
projektowanej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych.  
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

7. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
oświaty  na wydzielonych działkach wraz z zielenią to-
warzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących 

obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usłu-
gowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi 
publiczne, z zastrzeŜeniem zgodności nowych 
funkcji z wymogami obowiązujących przepisów 
szczególnych, 

4) dopuszcza się moŜliwość adaptacji części obiektów 
na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowni-
ków administracyjnych, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

8. US/1 – przeznaczenie podstawowe – istniej ące tere-
ny sportu i rekreacji na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

b) ustala się wymóg zagospodarowania terenu 
zielenią urządzoną, w tym zielenią izolacyjną 
na granicy terenu, 

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb spor-
tu i rekreacji wraz z urządzeniami związanymi z 
ich obsługą oraz zielenią, 

3) ustala się jako przeznaczenie dopuszczalne: 
a) usługi handlu i gastronomii niezajmujące wię-

cej niŜ 10% terenu, towarzyszące funkcji do-
minującej, słuŜące obsłudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

4) ustala się zakaz lokalizowania zabudowy miesz-
kaniowej i mieszkaniowo-usługowej, 

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
kształtowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) maksymalna wysokość zabudowy mierzona od 

poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu 
dla obiektów sportowych i usługowych nie mo-
Ŝe przekroczyć 14 m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie moŜe być 
większa niŜ 20%, 
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c) powierzchnia biologicznie czynna nie moŜe 
być mniejsza niŜ 40%. 

  9. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiek-
tów sakralnych i kultury , ustalone jako cele pu-
bliczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych 
i kultury, z zachowaniem obecnej formy archi-
tektonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiek-
tów towarzyszących, z zachowaniem formy ar-
chitektonicznej harmonizującej z dominującymi 
obiektami sakralnymi i kultury. 

10. U/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług  
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, 
obsługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i 
łączności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
moŜliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeŜeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 12 m, 
licząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy, 
dachy budynków o symetrycznym układzie po-
łaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną lub innymi mate-
riałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usługowych do-
puszcza się stosowanie dachów jednospado-
wych, w przypadkach uzasadnionych wzglę-
dami uŜytkowymi dopuszcza się realizację 
obiektów realizowanych w technologiach nie-
tradycyjnych, o wysokich walorach architekto-
nicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu, 

d) ustala się moŜliwość zabudowy maksymalnie 
do 80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
własności odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi. 

11. R/(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 
podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

12. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

XII. obszar zainwestowania WSI WIERZBOWA 

1. MN/23(1-7) – przeznaczenie podstawowe – istniej ąca 
zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno sto-
jąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej intensywności 
zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 
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d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

2. MN/24(1-3) – przeznaczenie podstawowe – projek-
towana zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna  
wolno stojąca, szeregowa lub bliźniacza, o niskiej in-
tensywności zabudowy (maksymalnie do 4 mieszkań 
w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usługi wbu-

dowane w części parterowej, urządzenia towarzy-
szące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaŜe i 
budynki gospodarcze wolno stojące na tyłach 
działki w taki sposób, by nie były widoczne z drogi 
publicznej, nieprzekraczających 25% powierzchni 
uŜytkowej zabudowy działki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 2 kursy w ciągu doby) obsługi 
transportowej i cięŜkiego (ponad 3,5 tony) transpor-
tu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo. 

3. MNU/23(1-7) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzin-
nej z dopuszczeniem usług : 
1) jako funkcję dominującą, podstawową ustala się 

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,  
2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 

zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 
2 kondygnacji nadziemnych plus poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m, licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do szczytu kale-
nicy, dachy o symetrycznym układzie połaci (w 
tym dopuszczalne wielospadowe) o pokryciu 
dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o 
fakturze dachówkopodobnej, 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy o charakterystycznych 
cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30–45°, w układzie symetrycznym 
(dopuszcza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach gospodarczych 
lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 35% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności miejsc postojo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo, 

3) jako funkcję uzupełniającą ustala się tereny usług, 
dla których obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 
11, oraz ustala się ponadto, Ŝe: 
a) funkcja usługowa znajduje się w budynku 

mieszkalnym i stanowi jeden z lokali, z odręb-
nym wejściem, 

b) powierzchnia uŜytkowa funkcji usługowej nie 
moŜe przekraczać 30% powierzchni uŜytkowej 
obiektów mieszkalnych. 

4. RM/23/(1-20) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
istniej ącej zabudowy zagrodowej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych. 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkalnych i 
gospodarczych na cele zabudowy mieszkanio-
wej oraz usług towarzyszących, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
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a) usługi niewymagające wielokrotnego w ciągu 
doby (ponad 2 kursy) i uciąŜliwego (ponad 3,5 
tony) transportu dostawczego, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych lub hodowlanych, 
stwarzających zagroŜenie lub uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego, 

4) Ustala się warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wyznacza się obowiązujące i nieprzekraczalne 

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. Dla 
działek, gdzie nie są wyznaczone linie zabudo-
wy, zabudowę naleŜy lokalizować zgodnie z 
przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków mieszkalnych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu  na 8 m,  

c) ustala się maksymalną wysokość nowo realizo-
wanych budynków usługowych na trzy kondy-
gnacje naziemne – maksymalna wysokość 
ściany liczona od podstawy ściany do okapu 
dachu na 10 m, 

d) obowiązuje stosowanie w modernizowanych 
i nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych połaci dachowych o spadkach 30–45°. 
Dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyłącznie w budynkach usługowych, 
garaŜowych,  gospodarczych lub towarzyszą-
cych, 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,75, 

f) ustala się minimalny udział powierzchni biolo-
gicznie czynnej  w zagospodarowaniu działki – 
40%, 

g) obowiązuje maksymalna wysokość nowo reali-
zowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się mak-
symalny udział ogrodzenia pełnego izolującego 
optycznie na 35% powierzchni ogrodzenia, 

h) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materiałów 
naturalnych z przewagą drewna i kamienia bądź 
Ŝywopłotów, 

i) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samochodów 
uŜytkowników stałych i przebywających okreso-
wo. 

5. UO/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usług 
oświaty  na wydzielonych działkach wraz z zielenią to-
warzyszącą, ustalone jako cele publiczne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 
2) modernizacja, adaptacje i przebudowy istniejących 

obiektów z zachowaniem dominującej funkcji usłu-
gowej, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

3) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne usługi 
publiczne, z zastrzeŜeniem zgodności nowych 
funkcji z wymogami obowiązujących przepisów 
szczególnych, 

4) dopuszcza się moŜliwość adaptacji części obiektów 
na cele mieszkaniowe dla nauczycieli i pracowni-
ków administracyjnych, z zastrzeŜeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

6. UK/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiek-
tów sakralnych i kultury , ustalone jako cele publicz-
ne, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakralnych i 
kultury, z zachowaniem obecnej formy architek-
tonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiektów 
towarzyszących, z zachowaniem formy architek-
tonicznej harmonizującej z dominującymi obiek-
tami sakralnymi i kultury. 

7. U/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny usług  
handlu, gastronomii, rzemiosła nieprodukcyjnego, ob-
sługi działalności gospodarczej, usługi pocztowe i łącz-
ności na wydzielonych działkach, 
1) dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnieją-
cych obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usługowej, z zastrzeŜeniem zgodności z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, moŜ-
liwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi komercyjne, z zastrzeŜeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 12 m, li-
cząc od poziomu terenu do szczytu kalenicy, 
dachy budynków o symetrycznym układzie po-
łaci (w tym dopuszczalne wielospadowe) 
o pokryciu dachówką ceramiczną lub innymi 
materiałami o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usługowych do-
puszcza się stosowanie dachów jednospado-
wych, w przypadkach uzasadnionych względami 
uŜytkowymi dopuszcza się realizację obiektów 
realizowanych w technologiach nietradycyjnych, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów kubaturowych o charakterze ekspozycyj-
nym, o lekkiej konstrukcji łatwej do demontaŜu, 

d) ustala się moŜliwość zabudowy maksymalnie do 
80% powierzchni działki budowlanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
własności odpowiedniej liczby miejsc parkingo-
wych dla samochodów uŜytkowników stałych i 
przebywających okresowo oraz zieleni izolacyj-
nej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie własności 
urządzeń towarzyszących oraz elementów re-
klamowych, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi. 

8. RU/(1-5) – przeznaczenie podstawowe – tereny ob-
sługi produkcji w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach 
leśnych i rybackich . 
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1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) modernizacja, adaptacja i rozbudowa istnieją-

cych budynków zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwi-
dowanych. 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska. 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania 
zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo realizowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 10 m, li-
cząc od poziomu terenu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i dojazdy, 
parkingi i tarasy) maksymalnie do 50% po-
wierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów 
o wysokościach nieprzekraczających 10 m, li-
cząc od powierzchni terenu do szczytu kalenicy 
lub najwyŜszego elementu konstrukcyjnego 
obiektu. 

9. ZL/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – tereny la-
sów, 

1) gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie 
z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu 
o plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowo-sportowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe) pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 

10. ZP/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny zie-
leni urz ądzonej , takiej jak parki, ogrody, zieleńce, 
skwery itp., 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie 

robót ziemnych w ich pobliŜu naleŜy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący drze-

wom (wskazane wykonanie specjalistycznych 
ekspertyz), w porozumieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Przyrody, 

b) sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego 
naleŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami i normami, 

c) uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienaru-
szający istniejących wartości środowiska przy-
rodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów małej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzieci, 
wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla pie-
szych, 

2) dla terenu określonego na załączniku nr 1 symbo-
lem ZP 1 dopuszcza się moŜliwość dodatkowego 
jego przeznaczenia jako rozszerzenie zabudowy 
jednorodzinnej sąsiadującej z tym terenem. 

11. R/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 

podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóło-
wych. 

12. ZC/1 – przeznaczenie podstawowe – cmentarze  – 
cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich rozbudo-
wę, 
1) dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem pełnym o wysokości nieprzekracza-
jącej 1,6 m, 

2) określa się minimalną strefę ochrony sanitarnej 
od granicy cmentarza 50 m. 

13. ZI/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
izolacyjnej , niskiej wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych 
oraz wokół terenów intensywnej działalności produk-
cyjno-wytwórczej, baz, składów i magazynów – wy-
magane zadrzewienie terenu, 
1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych, z wyłączeniem moŜliwo-
ści lokalizacji towarzyszących obiektów kubaturo-
wych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych, 

3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin prze-
znaczonych do konsumpcji, 

4) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej i 
podziemnej infrastruktury technicznej, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

14. KK  – przeznaczenie podstawowe – tereny komuni-
kacji kolejowej  oraz obiektów infrastruktury kolejo-
wej jej towarzyszącej, 
1) przez teren gminy Gromadka biegną linie kolejo-

we: 
a) nr 275, pierwszorzędna, jednotorowa, nieze-

lektryfikowana, państwowego znaczenia relacji 
Wrocław Muchobór – Gubinek – granica pań-
stwa (przez Legnicę, Modłę, śagań), 

b) nr 314, jednotorowa, znaczenia miejscowego, 
niezelektryfikowana, relacji Trzebień – Modła, 

2) dla linii kolejowej obowiązują następujące wytycz-
ne: 
a) lokalizacja budynków i budowli (w tym infra-

struktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) 
w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

b) zakazuje się wykorzystania rowów odwadnia-
jących tereny kolejowe dla uŜytkowników spo-
za PKP, 

c) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapew-
nić sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii 
oraz w momencie ich modernizacji, 
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d) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 
3,0 m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

e) wszystkie skrzyŜowania dróg z linią kolejową w 
jednymi poziomie wymagają zachowania pa-
rametrów trójkąta widoczności, zgodnie z 
przepisami szczególnymi, 

f) w przypadku uzupełnienia drzewostanu 
w pobliŜu terenów kolejowych, naleŜy tak za-
drzewiać tereny aby ich usytuowanie nie za-
graŜało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejo-
wej, oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m 
od osi skrajnego toru kolejowego, 
z wyłączeniem gatunków drzew, których wyso-
kość moŜe przekroczyć 10 m, 

g) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji 
wieŜowych, pod warunkiem, Ŝe lokalizacja 
masztu musi być w odległości, od terenów KK, 
większej niŜ planowana wysokość obiektu bu-
dowlanego (celem uniknięcia, w razie awaryj-
nego upadku konstrukcji zatarasowania torów 
kolejowych), oraz planowanie urządzenia 
przekaźnikowe telekomunikacji nie mogą po-
wodować zakłóceń łącznościowych na linii ko-
lejowej, 

h) lokalizacja ewentualnego gazociągu musi być 
zlokalizowana w odległości większej niŜ wynosi 
strefa ograniczonego uŜytkowania od terenów 
KK, 

i) zakazuje się przechodzenia gazociągów wyso-
kiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez 
uprzedniego zredukowania ciśnienia, 

j) na terenach stacji kolejowych obowiązuje cał-
kowity zakaz krzyŜowania gazociągów z torami 
kolejowymi, 

k) na terenie linii kolejowej nr 314 Trzebień–
Modła zakazuje się likwidacji infrastruktury ko-
lejowej w postaci mostów, wiaduktów, podto-
rza, rowów odwadniających i innych urządzeń 
niezbędnych do uruchomienia lub odtworzenia 
funkcjonowania linii oraz przeprowadzania 
prac na podtorzu bez zgody zarządcy terenu 
kolejowego, 

15. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód  
otwartych i płynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warunkiem 
ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

XIII. TERENY NIEZAINWESTOWANE GMINY 

1. ZL/(1-132) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
lasów , 
1) gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie 

z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o 
plany urządzania lasów, 

2) dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- -
wypoczynkowo-sportowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe) pod warunkiem 
wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 

2. R/(1-94) – przeznaczenie podstawowe – tereny rolni-
cze – istniejące uprawy polowe, 
1) ustala się bezwzględny zakaz lokalizacji obiektów 

kubaturowych, 
2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji trans-
formatorowych, masztów telekomunikacyjnych i 
elektrowni wiatrowej, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

3) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

4) dopuszcza się zalesienie terenu po spełnieniu wy-
mogów zawartych w przepisach szczegółowych, 

5) dla terenów rolnych określonych na rysunku planu 
jako tereny zieleni leśnej ustala się wymóg zalesie-
nia, 

6) dla terenów rolnych określonych na rysunku planu 
jako tereny przeznaczone do zalesienia dopuszcza 
się ich zalesienie. 

3. KK  – przeznaczenie podstawowe – tereny komuni-
kacji kolejowej  oraz obiektów infrastruktury kolejowej 
jej towarzyszącej, 
1) przez teren gminy Gromadka biegną linie kolejowe: 

a) nr 275, pierwszorzędna, jednotorowa, niezelek-
tryfikowana, państwowego znaczenia relacji 
Wrocław Muchobór – Gubinek – granica pań-
stwa (przez Legnicę, Modłę, śagań), 

b) nr 314, jednotorowa, znaczenia miejscowego, 
niezelektryfikowana, relacji Trzebień – Modła, 

2) dla linii kolejowej obowiązują następujące wytycz-
ne: 
a) lokalizacja budynków i budowli (w tym infra-

struktury podziemnej, naziemnej i nadziemnej) 
w sąsiedztwie linii kolejowej zgodnie z przepi-
sami szczególnymi, 

b) zakazuje się wykorzystania rowów odwadniają-
cych tereny kolejowe dla uŜytkowników spoza 
PKP, 

c) lokalizacja przyszłych inwestycji musi zapewnić 
sprawny i bezpieczny ruch pociągów na linii 
oraz w momencie ich modernizacji, 

d) nakazuje się pozostawienie pasa o szerokości 
3,0 m dla potrzeb kolejowej drogi technicznej, 
zgodnie z przepisami szczególnymi, 

e) wszystkie skrzyŜowania dróg z linią kolejową w 
jednymi poziomie wymagają zachowania para-
metrów trójkąta widoczności, zgodnie 
z przepisami szczególnymi, 

f) w przypadku uzupełnienia drzewostanu 
w pobliŜu terenów kolejowych, naleŜy tak za-
drzewiać tereny, aby ich usytuowanie nie zagra-
Ŝało bezpieczeństwu ruchu na linii kolejowej, 
oraz w odległości nie mniejszej niŜ 15 m od osi 
skrajnego toru kolejowego, z wyłączeniem ga-
tunków drzew, których wysokość moŜe przekro-
czyć 10 m, 

g) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźni-
kowych telekomunikacji, w tym konstrukcji wie-
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Ŝowych, pod warunkiem, Ŝe lokalizacja masztu 
musi być w odległości, od terenów KK, większej 
niŜ planowana wysokość obiektu budowlanego 
(celem uniknięcia, w razie awaryjnego upadku 
konstrukcji zatarasowania torów kolejowych), 
oraz planowanie urządzenia przekaźnikowe te-
lekomunikacji nie mogą powodować zakłóceń 
łącznościowych na linii kolejowej, 

h) lokalizacja ewentualnego gazociągu musi być 
zlokalizowana w odległości większej niŜ wynosi 
strefa ograniczonego uŜytkowania od terenów 
KK, 

i) zakazuje się przechodzenia gazociągów wyso-
kiego ciśnienia pod torami kolejowymi bez 
uprzedniego zredukowania ciśnienia, 

j) na terenach stacji kolejowych obowiązuje cał-
kowity zakaz krzyŜowania gazociągów z torami 
kolejowymi, 

k) na terenie linii kolejowej nr 314 Trzebień– Modła 
zakazuje się likwidacji infrastruktury kolejowej w 
postaci mostów, wiaduktów, podtorza, rowów 
odwadniających i innych urządzeń niezbędnych 
do uruchomienia lub odtworzenia funkcjonowa-
nia linii oraz przeprowadzania prac na podtorzu 
bez zgody zarządcy terenu kolejowego. 

4. W – przeznaczenie podstawowe – wodoci ągi, tereny 
urządzeń zaopatrzenia w wod ę, ujęć wodnych, 
1) dopuszcza się wyłącznie lokalizację obiektów 

i urządzeń związanych z eksploatacją ujęcia wód 
dla celów komunalnych, 

2) obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do gruntu i wód po-
wierzchniowych, 

3) w granicach ogrodzenia i poza nim obowiązują 
ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej określone w przepisach 
szczególnych. 

5. WS – przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych i płyn ących , 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i realiza-

cję nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników re-
tencyjnych ich rekreacyjne uŜytkowanie pod wa-
runkiem niezakłócania ich właściwego funkcjono-
wania, 

3) dopuszcza się uŜytkowanie rekreacyjne. 

§ 6 

Zasady rozwoju i funkcjonowania układu 
komunikacyjnego  

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną w 
zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami po-
mocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfi-
kację funkcjonalną: 
1) droga krajowa klasy A – autostrada nr 18  wraz 

ze strefą uciąŜliwości 
a) szerokość w liniach rozgraniczających ustala 

decyzja ULA wg wskazań załączników graficz-
nych do decyzji, 

b) szerokość jezdni =  2 * 3,75 + pas awaryjny 2 * 
2,0 – 3,0 m z docelową dobudową trzeciego pa-
sa ruchu dla kaŜdej jezdni, 

c) określa się strefę ograniczonego uŜytkowania w 
odległości do 150 m od linii rozgraniczających 
autostradę wg decyzji lokalizacyjnej, 

d) dostępność terenów zainwestowanych poprzez 
węzły wg decyzji lokalizacyjnej, 

e) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi 
a zewnętrzną krawędzią jezdni nie moŜe być 
mniejsza niŜ 30 m na terenie zabudowanym 
i nie mniejsza niŜ 50 m poza terenem zabudo-
wanym,  

f) określa się przebieg według decyzji ULA wg de-
cyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju 
miast nr GP-1/A-4/20/EM-AŚ/98/348 z dnia 
1999.01.18. roku, 

2) drogi powiatowe , dostępne bez ograniczeń, 
o parametrach drogi głównej KDG, drogi zbiorczej 
KDZ lub drogi lokalnej KDL, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających : 

• droga klasy G- 25 m (nr 2272 D Bolesławiec 
– Chocianów), 

• droga klasy Z- 20 m (nr 2275 D KrzyŜowa – 
Tomaszów i nr 2270 KrzyŜowa – Osła), 

• droga klasy L- 15 m (nr 2284 D Pasternik – 
Modła, nr 2275 Gromadka – Osła, nr 2269 
Gromadka – Modła – Stary Łom), 

b) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi 
a zewnętrzną krawędzią jezdni nie moŜe być 
mniejsza niŜ 8 m na terenie zabudowanym i nie 
mniejsza niŜ 20 m poza terenem zabudowanym, 
chyba Ŝe inaczej wskazują nieprzekraczalne lub 
obowiązujące linie zabudowy, zaznaczone na 
rysunku planu, oraz techniczne warunki usytu-
owania budynków od granicy działki, 

c) określa się wymóg ograniczenia liczby zjazdów 
na drogi powiatowe poprzez zachowanie do-
tychczasowych podziałów gruntów od strony tej 
drogi lub ustanowienie takiego podziału, aby 
stworzyć pojedyncze włączenie do drogi powia-
towej drogą dojazdową, 

d) wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy 
warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu, 

e) występuje konieczność budowy ciągów pieszo-
jezdnych wzdłuŜ zabudowy i poza zabudową, 

f) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz ele-
mentów małej architektury, 

g) dopuszcza się organizowanie stanowisk posto-
jowych, sposób ich jest formą organizacji zago-
spodarowania tymczasowego, 

h) dopuszcza się poszerzenie pasa drogowego 
w liniach rozgraniczających w miejscach projek-
towanych zatok autobusowych, 

3) drogi gminne , dostępne bez ograniczeń, o para-
metrach drogi dojazdowej KDD  ewentualnie dro-
gi lokalnej KDL , 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = 6–

16 m, 
b) szerokość jezdni = 4,0–7,0 m, 
c) odległość pomiędzy obiektami budowlanymi 

a zewnętrzną krawędzią jezdni nie moŜe być 
mniejsza niŜ 6 m na terenie zabudowanym i nie 
mniejsza niŜ 15 m poza terenem zabudowanym, 
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chyba Ŝe inaczej wskazują nieprzekraczalne lub 
obowiązujące linie zabudowy, zaznaczone na 
rysunku planu, oraz techniczne warunki usytu-
owania budynków od granicy działki, 

d) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku ze-
wnętrznym, 

e) wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy 
warunków widoczności i bezpieczeństwa ruchu, 

f) występuje konieczność budowy ciągów pieszo-
jezdnych wzdłuŜ zabudowy i poza zabudową, 

g) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz ele-
mentów małej architektury, 

h) dopuszcza się organizowanie stanowisk posto-
jowych, sposób ich jest formą organizacji zago-
spodarowania tymczasowego, 

4) KDx – ci ągi pieszo-jezdne , wśród zabudowy 
mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, odpo-
wiadające parametrom dróg poŜarowych, utwar-
dzone, przystosowane do przejazdu pojazdów stra-
Ŝy poŜarnej i obsługi komunalnej, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min. 

5 m, 
b) szerokość jezdni utwardzonej = min. 3,5 m, 
c) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku ze-

wnętrznym, 
5) KDp – drogi polne , wśród terenów uŜytkowanych 

rolniczo, przystosowanych do przejazdu maszyn i 
pojazdów rolniczych, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min. 

4 m, 
b) minimalne promienie skrętu = 10 m na łuku ze-

wnętrznym, 
6) dla dróg połoŜonych na  obszarze LSSE oraz byłe-

go lotniska – obszar Krzywa określa się następują-
cy podział dróg: 
a) Drogi zbiorcze KDZ – szerokość pasa w liniach 

rozgraniczających: 20–25 m, 
b) Drogi lokalne KDL – szerokość pasa w liniach 

rozgraniczających:15–25 m, 
c) Drogi dojazdowe KDD – szerokość pasa w li-

niach rozgraniczających 15–20 m. 
2. W liniach rozgraniczaj ących dróg i ulic dopuszcza 

się: 
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na wa-

runkach określonych w przepisach szczególnych, w 
oparciu o sporządzone dokumentacje techniczne 
uzgodnione z zarządcami dróg, 

3) lokalizację urządzeń obsługi komunikacji zbiorowej 
(przystanki, zatoki autobusowe), 

4) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa ru-
chu reklam, obiektów małej architektury, 

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków ulic 
lub poszerzenia do docelowych parametrów istnie-
jących ulic dopuszcza się dotychczasowy sposób 
zagospodarowania terenów, bez moŜliwości wpro-
wadzania trwałych obiektów budowlanych, unie-
moŜliwiających docelową realizację ustaleń planu, 

6) lokalizację ścieŜek pieszo-rowerowych. 

§ 7 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iŜ wszystkie liniowe 
elementy infrastruktury technicznej wraz z towarzyszą-

cymi urządzeniami, do poszczególnych obiektów, po-
winny być usytuowane pod lub nad ziemią (linie elek-
troenergetyczne niskiego i średniego napięcia napo-
wietrzne lub kablowe oraz telefoniczne wyłącznie ka-
blowe) z wyłączeniem trafostacji oraz znajdować się w 
liniach rozgraniczających dróg i ulic lub innych prze-
strzeni publicznych za zgodą zarządcy drogi. W sytu-
acjach szczególnie uzasadnionych względami tech-
nicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się prze-
prowadzenie sieci poza układem ulic. 

2. Obsługę obszaru objętego planem w zakresie infra-
struktury technicznej określa się następująco: 
1) zaopatrzenie w wod ę dla celów bytowych, usłu-

gowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpoŜaro-
wej: 
a) rozdzielczą sieć wodociągową naleŜy prowadzić 

w terenie zabudowanym lub przewidzianym do 
zabudowy w liniach rozgraniczających dróg oraz 
na terenach nieprzewidzianych pod zabudowę, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi, ze szczególnym uwzględnieniem warun-
ków dostępności do wody dla celów przeciwpo-
Ŝarowych, 

b) na obszarze LSSE i byłego lotniska – obszar 
Krzywa, ustala się doprowadzenie rurociągu ze 
zbiornika wody podziemnej z terenów gminy 
Warta Bolesławiecka, przy zapotrzebowaniu 
przekraczającym wydajność istniejących ujęć, 

2) kanalizacja sanitarna : 
a) realizacja systemem grawitacyjno-tłocznym do 

sieci miejskiej (przewody prowadzone w liniach 
rozgraniczających ulic), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 
kanalizacji sanitarnej poza liniami rozgranicza-
jącymi ulic w uzgodnieniu z właścicielami nieru-
chomości, wymagane jest formalne ustalenie 
zasad dostępności sieci w sytuacjach awaryj-
nych lub w celu jej modernizacji, 

c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpływowych 
zbiorników na nieczystości płynne (szamb) 
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej 
i usługowej dla terenów skanalizowanych, 

d) na obszarze LSSE i byłego lotniska – obszar 
Krzywa, ustala się odprowadzanie ścieków 
przez system kanalizacji grawitacyjnej i tłoczo-
nej do kolektora prowadzącego do oczyszczalni 
w Tomaszowie Bolesławieckim, 

3) kanalizacja deszczowa  – prowadzone w liniach 
rozgraniczających ulic, odprowadzenie wód opa-
dowych za pomocą istniejących lub projektowanych 
kolektorów, do istniejących rowów (za zgodą ich 
zarządcy), 
a) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-

oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów, 

4) zaopatrzenie w gaz  – siecią rozdzielczą, prowa-
dzoną w liniach rozgraniczających ulic, na terenach 
przeznaczonych pod zabudowę i uŜytkowanych rol-
niczo, 
a) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 

sieci gazowej (maksymalnie średniego ciśnie-
nia) poza liniami rozgraniczającymi ulic, 
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
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stępności w sytuacjach awaryjnych lub w celu 
modernizacji sieci, 

b) wzdłuŜ gazociągu wysokiego ciśnienia postuluje 
się utworzenie obszaru ograniczonego uŜytko-
wania o szerokości 70 m (po 35 m od osi linii w 
obu kierunkach), 

5) elektroenergetyka  – zasilanie istniejącą siecią na-
powietrzną niskiego napięcia, 
a) projektowane oraz modernizowane sieci elek-

troenergetyczne prowadzić naleŜy wzdłuŜ ukła-
dów komunikacyjnych, tj. terenów ogólnie do-
stępnych, dla prowadzenia sieci infrastruktury 
technicznej. Dopuszcza się odstępstwo od ww. 
zasady w uzgodnieniu z właścicielem terenu i 
zarządcą sieci, 

b) dopuszcza się rozbudowę sieci elektroenerge-
tycznej w formie linii napowietrznych, kablowych 
lub napowietrzno-kablowych, 

c) zasilanie projektowanego zainwestowania 
w energię elektryczną z istniejących sieci elek-
troenergetycznych, stacji transformatorowych 
lub z projektowanych sieci i stacji odbywać się 
będzie na warunkach określonych przez właści-
ciela sieci, 

d) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe, 
z dopuszczeniem moŜliwości ich modernizacji 
lub likwidacji, 

e) zaleca się kablowanie istniejących odcinków 
sieci napowietrznych w przypadku kolizji 
z projektowaną zabudową oraz w rejonach in-
tensywnej istniejącej i projektowanej zabudowy, 
po uzgodnieniu z zarządcą sieci, 

f) ustala się przebiegi lokalnych linii elektroener-
getycznych na terenach przewidzianych pod 
rozwój zabudowy – w liniach rozgraniczających 
dróg i ulic, oraz poza pasem drogowym, 

g) sieci wysokiego napięcia w strefach zabudowy 
mieszkaniowej jako skablowane, 

h) ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odległości zabudowy od istniejących 
i projektowanych linii elektroenergetycznych, 

i) wzdłuŜ linii elektroenergetycznej o napięciu 
110 kV ustala się strefę ochronną o szerokości 
47 m (po 23,5 m od osi linii w obu kierunkach), 

6) telekomunikacja  – kanalizacją kablową prowa-
dzoną w liniach rozgraniczających ulic (w pasie 
chodnika), 
a) ustala się postulowaną strefę ochronną od ga-

zociągu wysokiego ciśnienia przebiegającego 
przez teren opracowania wynoszącą minimum 
15 m dla obiektów zabudowań gospodarczych. 
Lokalizacja ww. obiektów w bezpośrednim są-
siedztwie postulowanej strefy wymaga kaŜdora-
zowo uzgodnienia z zarządcą sieci, 

7) gospodarka odpadami  – stałe odpady bytowo-
gospodarcze gromadzone w szczelnych pojemni-
kach i kontenerach zlokalizowanych przy pose-
sjach, przy zapewnieniu ich systematycznego wy-
wozu na zorganizowane gminne wysypisko odpa-
dów komunalnych. Gospodarka odpadami powinna 
się odbywać zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, 

§ 8 

1. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się 
obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej 
sieci drenarskiej. 

2. WzdłuŜ cieków wodnych ustala się obowiązek zacho-
wania trzech metrów strefy wolnej od zainwestowania i 
zieleni wysokiej w celu zapewnienia moŜliwości za-
pewnienia prac konserwacyjnych odpowiednim słuŜ-
bom melioracyjnym. 

§ 9 

Zasady zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegaj ących ochronie 

1. Ochrona środowiska kulturowego : 
1) Strefa „B”  ochrony konserwatorskiej – została wy-

znaczona dla miejscowości: Gromadka, KrzyŜowa, 
Modła, Osła i Wierzbowa: 
a) Obszary objęte strefą podlegają rygorom kon-

serwatorskim w zakresie utrzymania zasadni-
czych elementów struktury przestrzennej, 
utrzymania istniejącej substancji zabytkowej.  

b) Z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków win-
ny być uzgodnione działania inwestycyjne przy 
obiektach ujętych w wykazie obiektów o walo-
rach kulturowych, jak równieŜ prace dotyczące 
ciągów komunikacyjnych.  

c) Nowa zabudowa wprowadzona w obszarze stre-
fy winna współgrać z zabudową historyczną, 
zwłaszcza w zakresie skali, gabarytów i linii za-
budowy. 

2) Strefa „OW”  ochrony konserwatorskiej – została 
wyznaczona dla miejscowości: RóŜyniec, Wierz-
bowa, Patoka, Osła, KrzyŜowa i Modła: 
a) zaleca się zachowanie zasadniczych elementów 

historycznego rozplanowania, w tym przede 
wszystkim układu dróg, podziału działek i spo-
sobu zagospodarowania działek siedliskowych; 

b) zaleca się restaurację i modernizację tech-
niczną obiektów o wartościach kulturowych 
z dostosowaniem współczesnej funkcji do war-
tości obiektów; 

c) wszelka działalność inwestycyjna powinna być 
prowadzona z uwzględnieniem istniejących juŜ 
związków przestrzennych i planistycznych; 

d) zaleca się dostosowanie nowej zabudowy do hi-
storycznej kompozycji przestrzennej w zakresie 
skali i formy bryły zabudowy, przy załoŜeniu 
harmonijnego współistnienia elementów kom-
pozycji historycznej i współczesnej; 

e) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej 
wprowadza się wymóg konsultowania 
i uzgodnienia z SłuŜbą Ochrony Zabytków 
wszelkich działań inwestycyjnych. Dotyczy to 
remontów, przebudów oraz zmiany funkcji 
obiektów figurujących w wykazie zabytków ar-
chitektury i budownictwa; 

f) określa się wymóg nawiązania gabarytami no-
wej zabudowy i sposobem kształtowania bryły 
do miejscowej tradycji architektonicznej; 

g) zaleca się przystosowywanie wysokości nowych 
budynków do wysokości budynków sąsiadują-
cych; 
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h) zaleca się rezygnację z dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o 
asymetrycznym nachyleniu połaci. 

3) Ochrona zabytkowych układów i zało Ŝeń zieleni 
ukształtowanej  (załoŜenia pałacowe, parki, cmen-
tarze, aleje): 
a) określa się wymóg zachowania terenów zabyt-

kowych załoŜeń zieleni w granicach historycz-
nych części miejscowości, 

b) postuluje się nie dzielić tych obszarów na działki 
uŜytkowe, a w miarę moŜliwości zachować wła-
sność całości lub dąŜyć do scalania gruntów w 
jednych rękach, 

c) na obszarach chronionych załoŜeń zielonych 
wprowadza się zakaz prowadzenia jakichkol-
wiek inwestycji bez uzgodnień z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków i Wojewódzkim Kon-
serwatorem Przyrody, 

d) wszelkie prace porządkowe i renowacyjne nale-
Ŝy prowadzić w uzgodnieniu z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków, 

e) w miarę moŜliwości naleŜy zachować dawne 
funkcje poszczególnych części zespołów pała-
cowych; folwark jako tereny gospodarcze, pola-
ny parkowe jako łąki krajobrazowe, bez prowa-
dzenia nasadzeń, tereny zadrzewione jako natu-
ralne masywy zieleni, 

f) prace melioracyjne winny być projektowane 
i prowadzone w ten sposób, aby nie niszczyć 
naturalnych zadrzewień, zwłaszcza tych, które 
rosną nad brzegami cieków wodnych, 

g) aleje i szpalery naleŜy konserwować odtwarza-
jąc i uzupełniając ubytki tymi samymi gatunkami 
drzew, 

h) zaleca się stosowanie do obsadzeń gatunków 
drzew trwałych i długowiecznych. 

4) Obiekty ujęte w rejestrze zabytków i ewidencji za-
bytków architektury i budownictwa: 

 
 

Rodzaj obiektu Uwagi 
1 2 

Borówki 
Dom mieszkalny XIX/XX w. 

Gromadka 
Restauracja Stokrotka XX 
Budynek administracji odlewni Ŝeliwa XX 
Domy mieszkalne nr 21,27,33,50,65,68,70,74 XIX/XX 
Dom 103 1771,XX 
Stodoła obok nr 103 XVIII 
Kościół p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej 1910 
Dom przedpogrzebowy XIX/XX 
Dom ludowy XIX 
Odlewnia Ŝeliwa XX 
Budynek dawnej dyrekcji odlewni XIX 
Piekarnia nr 6 XX 
Dom mieszkalny nr 7 XIX/XX 
Dom mieszk. gosp. nr 8 XIX 
Dom mieszk. nr 14 XIX/XX 
Dom mieszk., ob. poczta XIX 
Dom mieszk. Nr 21 XX 
Dom mieszk. Nr 33 1888 
Dom mieszk. Nr 34 XIX/XX 
Dom ludowy, ob. mieszk. nr 46 XIX/XX 
Dom mieszk. Nr 47, 49 XIX/XX 
Dom mieszk., ob. ośrodek zdrowia nr 52 XX 
Dom mieszk., ob. apteka nr 53 XX 
Dom mieszk. Nr 57 1886 
Dom mieszk. Nr 60, 71 XIX/XX, XX 
Dom mieszk. Nr 81, 82 XIX/XX 
Dom mieszk. Nr 80 1911 
Stodoła przy domu nr 82 1895 

KrzyŜowa 
Kościół p.w. św. Trójcy XVIII, XIX/XX – nr rejestru 953 z 

04.10.1961 r. 
Kościół poewangelicki XIX 
Zespół mieszk.-gosp. Nr 23 XIX 
Dom mieszk.-gosp. nr 36 XIX 
Dom mieszk. Nr 43 XIX 
Dom mieszk.-gosp. nr 48 XIX 
Dom mieszk. Nr 54, 63 XIX 
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Zesp. Mieszk. Gosp. 70 XIX 
Domy mieszk. Gosp. 73, 77 XIX 
Dom mieszk.-gosp. nr 79,82,92 1880 

Modła 
Kościół p.w. MB RóŜańcowej XIX 
Dom przedpogrzebowy przy kościele XIX 
Zespół pałacowy pałac ruina XVI, 1769 – rejestr nr 453 

z 03.06.1957 
 

cd. tabeli 
1 2 

Park Modła dz. Nr 538 (staw), 539 i 535(folwark) Rejestr nr 659/L z 15.06.1983 
Oficyna XIX 
Dom zarządcy 1893 
Budynek gospodarczy XIX 
Obora XIX 
Stajnia XIX 
Stodoła spichlerz XIX 
Mauzoleum XIX 
Brama wjazdowa główna 1861 
Dawna wozownia XIX 
Brama wjazdowa od strony kościoła XIX 
Młyn gospodarczy nr 49 1818, 1905 
Odlewnia Ŝeliwa XIX/XX 
Domy mieszkalne 14,19,20,22,31,90 XIX/XX 
Dom mieszk. 91 1908 
Dom mieszk. gosp. 94p. XIX 
Dom mieszk. 97 XIX 

Nowa Ku źnia 
Dom mieszk. gosp. 11  XIX 
Domy mieszk. 25,27 XIX 
Dom mieszk. gosp. 29 XIX 
Stodoła 29 XIX 
Domy mieszk. 51,53 1891,XIX 

Osła 
Kościół pw. św. Piotra i Pawła 1826 – rejestr nr 485 

z 29.03.1977 
Dom przedpogrzebowy na cmentarzu 1877 
Zespół pałacowy pałac ruina XVIII 
Pałac 1903 
Oficyna 63 XIX 
Oficyna pałacowa II XIX 
Budynek gospodarczy 1989 
Stodoła XIX 
Budynek szkoły podst. 1899 
Dom mieszk. 14 XIX 
Domy mieszk. gosp. 19, 20, 25, 28, 29, 34, 35 XIX 
Stodoła 36 1855 
Domy mieszk. gosp. 43, 44, 46, 47, 48, 51, 54, 56 XIX 
Dom mieszk.60 1891 
Lamus 72 XIX 
Domy mieszk. gosp. 74, 75, 78 XIX 
Zespół mieszk. gosp. 79 XIX 
Domy mieszk. gosp. 84, 86 XIX 
Gołębnik przy nr 86 XIX 
Dom mieszk. 83 XIX/XX 
Domy mieszk. gosp. 87, 91, 95, 97 XIX/XX 
Stodoła 97 1910 
Dom mieszk.gosp.112  1831 
Dom mieszk.gosp.113 XIX 
Dom mieszk.gosp.116 XIX/XX 
Dom mieszk. 119 XIX/XX 
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Dom mieszk.gosp.120 XIX 
Dom mieszk. 121 1893 
Stodoła 121 XIX 
Dom mieszk. 125 XIX 

Pasternik 
Kościół ewangelicki 1840 
Szkoła podst. XIX 
Dom mieszk. 25 XIX/XX 

 
cd. tabeli 

1 2 
Stodoła 26 XIX/XX 
Dom mieszk. 28 1909 

Patoka 
Domy miesz.gosp.21,23,30 XIX 
Stodoła 23 XIX 
Dom mieszk. 59 XIX 

RóŜyniec 
Domy mieszk.gosp.2, 7  XIX 
Domy mieszk.13, 18  XIX 
Zespół mieszk.24 XIX 
Dom mieszk.44 XIX 
Zespół mieszk. gosp. 50 XIX 
Dom mieszk.51 1908 
Zespół mieszk. gosp.55 XIX 
Dom ludowy XIX 
Dom mieszk.58 1919 
Bud. gosp. 59 XIX 
Stodoła 60 XIX 
Domy mieszk. gosp. 63, 65, 67 XIX 
Dom mieszk.70 XIX 
Dom mieszk.71 XIX 
Dom mieszk.73 XIX 

Wierzbowa 
Kościół ewang., ob. katolicki pw. Niepokalanego Poczę-
cia NMP 

1756,1819,1847 rejestr nr 954 z 
04.10.1961 

Dom mieszk.3 XIX 
Dom mieszk. gosp. 6 XIX 
Zespół mieszk. gosp. 14 XIX/XX 
Dom mieszk. 26 XIX 
Domy mieszk. gosp.27, 29, 43 XIX 
Domy mieszk.44, 50, 55, 58, 61 XIX 
Domy mieszk. gosp. 62, 76, 68, 69, 75 XIX 
Stodoła 98 XVIII – rejestr nr 2012 

z 23.05.1972 
Domy mieszk. gosp. 103, 120 XIX 
Dom mieszk. 126 XIX 

 
 

5) Wszelkie prace remontowe, zmiany własności, 
zmiany funkcji i przeznaczenia obiektów wymienio-
nych w § 9 pkt 1 ust. 3 wymagają pisemnej zgody 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, w  trybie   
określonym   przez   rozporządzenie Ministra Kultu-
ry i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. w sprawie ze-
zwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy 
zabytkach i archeologicznych prac wykopalisko-
wych,(Dz. U. Nr 16, poz. 55). 

6) Wszelkie prace ziemne w obrębie, udokumento-
wanych stanowisk archeologicznych, zaznaczo-
nych na rysunku planu, wymagają uzgodnień 
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy : 
1) określa się strefę ochrony sanitarnej dla cmentarzy 

skanalizowanych w odległości 50 m od granicy 
cmentarza, a dla cmentarzy nieskanalizowanych w 
odległości 150 m od granicy, 

2) wyklucza  się  lokalizację  w  obszarze  strefy nowej 
zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. 

3. Strefy ochrony uj ęć wody : 
1) określa się strefę ochrony sanitarnej dla ujęć wody 

zgodnie z przepisami szczególnymi. 

4. Strefa zagro Ŝenia okresowymi wylewami i podto-
pieniami : 
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1) określa  się  strefę  zagroŜenia  okresowymi wyle-
wami  i  podtopieniami,  której  obszar  został 
przedstawiony na rysunku planu kreskowaniem, 

2) na obszarze bezpośredniego zagroŜenia okreso-
wymi wylewami i podtopieniami obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania: 
a) zabrania się gromadzenia ścieków, odchodów 

zwierzęcych, środków chemicznych i innych 
materiałów, które mogą zanieczyścić wody, 
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania od-
padów, w tym w szczególności ich składowania, 

b) zabrania się sadzenia drzew lub krzewów, 
z wyjątkiem plantacji wiklinowych na potrzeby 
regulacji wód oraz roślinności stanowiącej ele-
ment zabudowy biologicznej dolin rzecznych lub 
słuŜącej do wzmacniania brzegów, obwałowań 
lub odsypisk, 

c) zabrania się zmiany ukształtowania terenu, 
składowania materiałów oraz wykonywania in-
nych robót, z wyjątkiem robót związanych 
z regulacją lub utrzymaniem wód oraz brzegu, 

d) zabrania się wznoszenia obiektów budowlanych 
zawierających kondygnacje podziemne, 

e) w nowo realizowanych obiektach naleŜy stoso-
wać materiały wodoodporne konstrukcyjne oraz 
wykończeniowe, 

f) fundamenty nowo realizowanych obiektów po-
winny być odpowiednio skonstruowane 
i głęboko posadowione na warstwach gruntów, 
które nie ulegną rozmyciu, 

g) wszelkie instalacje w przyziemiu budynków po-
winny być zabezpieczone przed zamoczeniem, 

h) przyłącza elektryczne i techniczne powinny być 
usytuowane na wysokości powyŜej spodziewa-
nego poziomu wody okresowych podtopień, 

i) ściany fundamentowe oraz przyziemie naleŜy 
zaizolować izolacją pionową i poziomą, 

3) wszelka zabudowa oraz prowadzenie robót 
i czynności na obszarach bezpośredniego zagro-
Ŝenia okresowymi podtopieniami, które mogłyby 
wpłynąć na pogorszenie jakości wód, wymagają 
przed uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego 
uzgodnienia z właściwymi organami gospodarki 
wodnej i ochrony środowiska. 

5. Przemkowski Park Krajobrazowy 
1) Na obszarze gminy znajdującym się na terenie 

Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz 
w jego otulinie obowiązują zakazy i nakazy okre-
ślone w rozporządzeniu Wojewody Legnickiego 
z dnia 7 czerwca 1997 roku w sprawie utworzenia 
Przemkowskiego Parku Krajobrazowego 
w województwie legnickim (Dz. U. Województwa Nr 
15, poz. 137), 

2) Na obszarze parku zabrania się: 
a) Wznoszenie obiektów i budowli poza jednost-

kami osadniczymi, z wyjątkiem słuŜących 
ochronie przyrody oraz związanych z funkcjami 
obsługi rolnictwa, leśnictwa, naukowo- dydak-
tycznymi i turystyczno-wypoczynko-wymi, 

b) Lokalizowanie inwestycji przemysłowych szcze-
gólnie szkodliwych dla środowiska, 

c) Wysypywanie, zakopywanie i wylewanie odpa-
dów lub nieczystości, 

d) Wykonywanie prac ziemnych trwale zniekształ-
cających rzeźbę terenu lub przyczyniających się 
do rozwoju erozji eolicznej na obszarach wy-
dmowych, 

e) Lokalizowanie nowych obiektów hodowli zwie-
rząt w technologii bezściółkowej poza jednost-
kami osadniczymi, 

f) Prowadzenie prac powodujących negatywne 
zmiany stosunków wodnych, likwidowanie drob-
nych zbiorników wodnych oraz składowanie w 
nich odpadów i zrzutu ścieków, 

g) Umieszczanie tablic, napisów, ogłoszeń rekla-
mowych i innych znaków, z wyjątkiem drogo-
wych, w obrębie obszarów objętych szczegól-
nymi formami ochrony przyrody niezwiązanych z 
porządkiem i bezpieczeństwem ludności oraz 
funkcjami Parku, 

h) Biwakowania i parkowania pojazdów poza miej-
scami wyznaczonymi oraz palenie ognisk i za-
kłócanie ciszy, 

i) Poruszanie się poza wyznaczonymi drogami 
i szlakami, nie dotyczy to terenów jednostek 
osadniczych, 

3) Grunty rolne, leśne i inne nieruchomości znajdują-
ce się w granicach parku pozostają w gospodar-
czym wykorzystaniu, 

4) Zagospodarowanie i wykorzystanie parku w celach 
rolnych, leśnych i innych celach gospodarczych nie 
moŜe prowadzić do obniŜenia jego wartości przy-
rodniczych, historycznych i kulturowych, 

5) Szczegółowe zasady zagospodarowania parku 
i otulin określi plan ochrony parku. 

6. Rezerwaty „Torfowisko Borówki” i „Buczyna Pio-
trowicka 
1) Ochrona na podstawie przepisów szczególnych 

ustanawiających rezerwaty. 

7. Zbiornik GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów – 
Gozdnica” 
1) część terenu gminy objętego planem znajduje się 

w granicach zbiornika GZWP określonego na ry-
sunku planu. 

§ 10 

Szczególne zasady zagospodarowania wynikaj ące 
z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego 

1) wszelka działalność w obrębie terenu objętego planem 
winna respektować obowiązujące przepisy szczególne 
dotyczące ochrony i kształtowania środowiska, 

2) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nieoczysz-
czonych ścieków do wód powierzchniowych, podziem-
nych oraz gruntów, 

3) uciąŜliwość prowadzonej działalności w zakresie emisji 
hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, substancji 
złowonnych oraz niejonizującego promieniowania 
elektromagnetycznego nie moŜe powodować przekro-
czenia granic własności terenu, na jakim jest lokalizo-
wana, 

4) dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
środowisko wymagane jest przeprowadzenia postę-
powania w sprawie oceny oddziaływania na środowi-
sko, 

5) zabrania się lokalizowania w granicach działek obiek-
tów i urządzeń usługowych i produkcyjnych zaliczo-
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nych zgodnie z przepisami szczególnymi do obiektów 
mogących pogorszyć stan środowiska, stwarzających 
uciąŜliwości dla mieszkańców i środowiska przyrodni-
czego oraz wymagających wielokrotnej (ponad 4 kursy 
w ciągu doby) obsługi transportowej i cięŜkiego (ponad 
3,5 tony) transportu dostawczego, 

6) na terenie objętym planem dopuszcza się wszelkie 
działania na rzecz poprawy stanu środowiska nieza-
leŜnie od tego, czy są one bezpośrednio związane z 
ustaloną funkcją tereny. 

§ 11 

Zasady i warunki podziału terenów na działki 
budowlane 

1) Granice nowych podziałów geodezyjnych, dopuszcza 
się z zastrzeŜeniem zachowania minimalnej szeroko-
ści frontu działki budowlanej (mierzonej w linii zabu-
dowy): 
a) w zabudowie oznaczonej 

symbolem MN       = 20 m, 
b) w zabudowie oznaczonej 

symbolem MNU      = 24 m, 
c) w zabudowie określonej 

symbolem RM       = 30 m, 
2) Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 

działek budowlanych: 
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

wolno stojącej       = 800 m2, 
bliźniaczej       = 700 m2, 

szeregowej       = 500 m2, 

b) w zabudowie oznaczonej 
symbolem MU      = 1000 m2, 

c) w zabudowie oznaczonej 
symbolem MNU      = 1200 m2, 

d) w zabudowie oznaczonej 
symbolem RM      = 1500 m2, 

§ 12 

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku do 
wzrostu wartości nieruchomości objętych niniejszym pla-
nem, słuŜące naliczeniu jednorazowej opłaty uiszczanej 
przez właścicieli nieruchomości, w przypadku ich zbycia w 
ciągu 5 lat od dnia, w którym ustalenia niniejszego planu 
stały się obowiązujące. 
1) tereny nowo projektowanej zabudowy MN, MNU, RM, 

MW,            30%, 
2) tereny nowo projektowanych usług U, KS, US, PBS, 

AG,            30%, 
3) projektowanej komunikacji drogowej i zieleni   5%, 
4) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej   5%, 
5) gruntów stanowiących własność komunalną 

gminy                5%, 

6) pozostałe tereny zainwestowane       5%. 

§ 13 

1) W granicach określonych w § 1 tracą waŜność ustale-
nia: 
a) uchwały nr V/30/94 Rady Gminy Gromadka z dnia 

14 grudnia 1994 roku w sprawie Miejscowego Pla-
nu Zagospodarowania Przestrzennego terenu mię-
dzynarodowego centrum towarowego „Krzywa”,  

b) miejscowych planów zagospodarowania prze-
strzennego fragmentów gminy Gromadka uchwa-
lone przez Radę Gminy dnia 30 października 1996 
roku i opublikowane w Dz. Urz. Województwa Le-
gnickiego Nr 71 z dnia 22 listopada 1996 roku w 
pozycjach od 501–510, 

c) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gromadka, uchwalonego 
przez Radę Gminy Gromadka uchwałami od 
nr XXVIII/185/98 do XXVIII/228/98 z dnia 6 marca 
1998 roku i opublikowanego w Dz. Urz. Wojewódz-
twa Legnickiego Nr 5, poz. 17 z dnia 7 kwietnia 
1998 roku, 

d) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gromadka, uchwalonego 
przez Radę Gminy Gromadka uchwałami od 
nr XXIX/252/98 do XXVIII/260/98 z dnia 
20 kwietnia 1998 roku i opublikowanego w Dz. Urz. 
Województwa Legnickiego Nr 9, poz. 77–85 z dnia 
6 maja 1998 roku, 

e) zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Gromadka, uchwalonego 
przez Radę Gminy Gromadka uchwałą 
nr XXVI/201/02 z dnia 26 czerwca 2002 roku 
i opublikowanego w Dz. Urz. Województwa Dolno-
śląskiego Nr 211, poz. 2917 z dnia 7 października 
2002 roku. 

§ 14 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gmi-
ny Gromadka. 

§ 15 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 
 
 PRZEWODNICZĄCY 
 RADY GMINY 

 ADAM KOZIOŁ 
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