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UCHWAŁA RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO 

z dnia 8 listopada 2004 r. 

w sprawie okre ślenia zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,  
nabywania i zbywania udziałów i akcji przez Powiat Bolesławiecki 

 Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1592 ze zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

Ustala się następujące zasady wnoszenia wkładów oraz 
obejmowania, nabywania udziałów akcji w spółkach z 
udziałem Powiatu: 
1) Zarząd Powiatu Bolesławicekiego jest upowaŜniony do 

wnoszenia wkładów oraz obejmowania i nabywania 
udziałów i akcji w ramach kwot przewidzianych na ten 
cel w uchwale budŜetowej Powiatu Bolesławieckiego 
na dany rok budŜetowy, 

2) wnoszenie wkładów moŜe następować w gotówce lub 
w formie aportu, 

3) Zarząd Powiatu moŜe wnosić wkłady oraz obejmować, 
nabywać udziały i akcji w spółkach handlowych, któ-
rych przedmiotem działalności jest realizacja zadań 
związanych z zadaniami własnymi powiatu lub teŜ za-
daniami zleconymi lub powierzonymi powiatowi w za-
kresie przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorządzie powiatowym. 

§ 2 

1. Zbycie przez Zarząd Powiatu Bolesławieckiego udzia-
łów i akcji w spółkach, w których Powiat Bolesławiecki 
jest udziałowcem lub akcjonariuszem będzie odbywało 
się w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 15 
września 2000 r. − Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 

Nr 94, poz. 1073 ze zm.) przy uwzględnieniu poniŜ-
szych zasad: 
1) zbycie udziałów lub akcji następuje w trybie roko-

wań na podstawie publicznego zaproszenia, 
2) udziały lub akcje przez zbyciem wyceniane przez 

uprawnione podmioty w celu ustalenia ceny zbycia, 
stanowiącej podstawę rokowań. 

2. Zobowiązuje się Zarząd Powiatu Bolesławieckiego do 
stosowania postanowień zawartych w ust. 1  
pkt 1–2, o ile nie stoją one w sprzeczności z umowami 
bądź statutami spółek, w których Powiat Bolesłwiecki 
posiada akcje lub udziały. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bo-
lesławieckiego. 

§ 4 

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

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 
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UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWORZE 

z dnia 16 grudnia 2004 r. 

w sprawie okre ślenia warunków całkowitego lub cz ęściowego zwolnienia 
z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zast ępczej 

 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 późn. zm.) oraz art. 79 ust. 6 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub 
materialnej rodziców dziecka lub osoby pełnoletniej,  
o której mowa w art. 78 ust. 5 ustawy o pomocy społecz-
nej, przebywającej w rodzinie zastępczej, Starosta moŜe 
zwolnić całkowicie z tej opłaty, gdy dochód rodziny lub 
dochód osoby samotnie gospodarującej jest niŜszy lub 
równy 150% kryterium dochodowego,  
o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecz-
nej. 

§ 2 

1. W przypadku, gdy dochód danej rodziny jest wyŜszy 
od 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w 
art. 8 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej, Starosta 
moŜe zwolnić częściowo rodziców za pobyt dziecka 
lub osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej, stosując 
następujące zasady: 
1) zwolnienie z 90% miesięcznej pomocy pienięŜnej w 

przypadku, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 
lub jest równy 200% kryterium dochodowego, 

2) zwolnienie z 80% miesięcznej pomocy pienięŜnej w 
przypadku, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 
lub jest równy 250% kryterium dochodowego, 

3) zwolnienie z 70% miesięcznej pomocy pienięŜnej w 
przypadku, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 
lub jest równy 300% kryterium dochodowego, 

4) zwolnienie z 60% miesięcznej pomocy pienięŜnej w 
przypadku, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 
lub jest równy 350% kryterium dochodowego, 

5) zwolnienie z 50% miesięcznej pomocy pienięŜnej w 
przypadku, gdy dochód w rodzinie nie przekracza 
lub jest równy 400% kryterium dochodowego, 

2. Rodzice, których dochód jest wyŜszy niŜ 400% kryte-
rium dochodowego ustalonego dla rodziny, ponoszą 
pełną odpłatność za pobyt dziecka w rodzinie zastęp-
czej. 

3. Rodzice, którzy obciąŜeni są alimentami sądowymi lub 
dobrowolnymi na rzecz dziecka umieszczonego w ro-
dzinie zastępczej, mogą zostać zwolnieni  
z opłat. 

4. Przy stosowaniu zwolnień, o których mowa w § 2 
ust.1, Starosta dodatkowo bierze pod uwagę sytuację 
rodzinną zobowiązanego, w szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach moŜe zwolnić całkowicie  
z opłaty przy wystąpieniu następujących okoliczności: 
bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawno-
ści, korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, po-
noszenia opłat za inne dzieci przebywające w placów-
kach opiekuńczo-wychowawczych, rodzinach zastęp-
czych, zakładach opiekuńczych i leczniczych, domach 
pomocy społecznej. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ja-
worskiego. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY POWIATU 

 
MAREK ZIELIŃSKI
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UCHWAŁA RADY POWIATU W JAWORZE 

z dnia 16 grudnia 2004 r. 

w sprawie okre ślenia warunków całkowitego lub cz ęściowego zwolnienia 
z opłat za pobyt dziecka w placówce opieku ńczo-wychowawczej 

 Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 81 ust. 
6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z 
późn. zm.) Rada Powiatu w Jaworze uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 

W przypadku trudnej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej lub 
materialnej rodziców dziecka lub osoby pełnoletniej,  
o której mowa w art. 80 ust. 8 ustawy  o pomocy społecz-
nej, przebywającej w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, Starosta moŜe zwolnić całkowicie  
z tej opłaty, gdy dochód rodziny lub dochód osoby samot-
nie gospodarującej jest równy lub niŜszy od 150% kryte-
rium dochodowego,  o którym mowa  
w art. 8 ust. 1 ustawy   o pomocy społecznej. 

§ 2 

1. W przypadku, gdy dochód danej rodziny jest wyŜszy 
od 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w 
art. 8 ust. 1 ustawy  o pomocy społecznej, Starosta 
moŜe zwolnić częściowo rodziców  
z opłat za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pla-
cówce opiekuńczo-wychowawczej, o którym mowa w 
art. 80 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej, stosując 
następujące zasady: 
1) 95% zwolnienia z odpłatności, gdy dochód  

w rodzinie nie przekracza lub jest równy 200% kry-
terium dochodowego ustalonego dla danej rodziny, 

2) 90% zwolnienia z odpłatności, gdy dochód  
w rodzinie nie przekracza lub jest równy 250% kry-
terium dochodowego ustalonego dla danej rodziny, 

3) 85% zwolnienia z odpłatności, gdy dochód  
w rodzinie nie przekracza lub jest równy 300% kry-
terium dochodowego ustalonego dla danej rodziny, 

4) 80% zwolnienia z odpłatności, gdy dochód  
w rodzinie nie przekracza lub jest równy 350% kry-
terium dochodowego ustalonego dla danej rodziny, 

5) 60% zwolnienia z odpłatności, gdy dochód  
w rodzinie nie przekracza lub jest równy 400% kry-
terium dochodowego ustalonego dla danej rodziny, 

6) 50% zwolnienia z odpłatności, gdy dochód  
w rodzinie nie przekracza lub jest równy 500% kry-
terium dochodowego ustalonego dla danej rodziny. 

2. Rodzice, których dochód jest wyŜszy niŜ 500% kryte-
rium dochodowego ustalonego dla rodziny, ponoszą 
pełną odpłatność za pobyt dziecka w placówce opie-
kuńczo-wychowawczej. 

3. W przypadku, gdy rodzice płacą alimenty na dziecko 
umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, 
Starosta moŜe zwolnić ich z opłaty za pobyt w placów-
ce. 

4. Przy stosowaniu zwolnień, o których mowa w § 2 ust. 
1, Starosta dodatkowo bierze pod uwagę sytuację ro-
dzinną zobowiązanego, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach moŜe zwolnić całkowicie  
z opłaty przy wystąpieniu następujących okoliczności: 
bezrobocia, długotrwałej choroby lub niepełnosprawno-
ści, korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, po-
noszenia opłat za inne dzieci przebywające w placów-
kach opiekuńczo-wycho-wawczych, rodzinach zastęp-
czych, zakładach opiekuńczych i leczniczych, domach 
pomocy społecznej. 

§ 3 

Opiekunów prawnych lub kuratorów sądowych dysponują-
cych dochodami dziecka moŜe zwolnić z opłaty do 30% 
kwoty stanowiącej dochód dziecka w przypadku, gdy po-
noszą koszt utrzymania dziecka poza placówką opiekuń-
czo-wychowawczą i uczestniczą w procesie wychowaw-
czym dziecka prowadzonym przez placówkę. 

§ 4 

Traci moc uchwała nr XXXIX/207/2001 Rady Powiatu w 
Jaworze z dnia 25 października 2001 r. w sprawie określe-
nia zasad odpłatności za pobyt dziecka w placówkach 
opiekuńczo-wychowawczych (Dz. Urz. Województwa Dol-
nośląskiego Nr 161, poz. 7716). 

§ 5 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Ja-
worskiego. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty jej 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 

PRZEWODNICZACY 
RADY POWIATU 

 
MAREK ZIELIŃSKI
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 22 listopada 2004 r. 



Dziennik Urzędowy 
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w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzen-
nego cz ęści miasta −−−− Osiedle T ęczowe i Osiedle Złote w Dzier Ŝoniowie 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), w związku 
z uchwałą Rady Miejskiej DzierŜoniowa nr IV/29/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego DzierŜoniowa oraz po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami Stu-
dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dzier-
Ŝoniów uchwala się, co następuje: 

 
 

R O Z D Z I A Ł   I 

PRZEPISY OGÓLNE 

§ 1 

1. Uchwala się Miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla części miasta – Osiedle Tęczowe i 
Osiedle Złote.  

2. Planem miejscowym objęto teren pomiędzy ulicami: 
Piastowską, Złotą i Akacjową o łącznej powierzchni ok. 
25,0 ha, połoŜony na obszarze miasta DzierŜoniów – 
po jego północno-wschodniej części − Obręb DzierŜo-
niów Dolny.  

§ 2 

Celem regulacji zawartych w ustaleniach planu jest: 
1) ochrona interesów publicznych w zakresie szczegóło-

wych wymogów korzystania ze środowiska, 
2) umoŜliwienia realizacji inwestycji na terenach niezain-

westowanych.  

§ 3 

1. Ustaleniami planu objęto obszary wyznaczone  
w rysunku planu liniami rozgraniczającymi lub granica-
mi opracowania i ponumerowane kolejno od 1, których 
funkcje określono poniŜej: 
1) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej − 

MW, 
2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej − 

MN, 
3) tereny usług na działkach wydzielonych − U, 
4) tereny zieleni publicznej, wydzielone − ZP, 
5) tereny infrastruktury technicznej w tym: 

a) urządzeń elektroenergetycznych − IE, 
b) urządzeń gazownictwa − IG 
c) urządzeń ciepłownictwa − IC, 

6) tereny dróg i urządzeń komunikacji drogowej,  
w tym: 
a) drogi zbiorcze − KD Z, 
b) drogi lokalne − KD L, 
c) drogi dojazdowe − KD D, 
d) dogi wewnętrzne − KD W, 
e) zespoły parkingowe − KSp, 
f) zespoły garaŜowe − KSg. 

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, ustala się prze-
znaczenie podstawowe określone zestawem liter bez 
przecinka, a w uzasadnionych przypadkach określa się 
przeznaczenie towarzyszące i dopuszczalne określone 
zestawem liter po przecinku, takŜe alternatywne, okre-

ślone kolejnym zestawem oraz warunki ich dopuszcze-
nia ustalone w dalszej części uchwały. 

3. Przedmiotowe obszary mogą być w całości przezna-
czone na cele zgodne z przeznaczeniem podstawo-
wym lub częściowo takŜe na cele przeznaczenia do-
puszczalnego, na zasadach ustalonych w dalszej czę-
ści uchwały. 

§ 4 

1. Integralną częścią planu jest rysunek planu, stanowią-
cy załącznik graficzny do niniejszej uchwały. 

2. Oznaczenia graficzne występujące w rysunku planu są 
obowiązującymi ustaleniami planu (nie dotyczy to 
oznaczenia orientacyjnych linii krawęŜników w liniach 
rozgraniczających wszystkich dróg − projektowanych i 
istniejących). 

3. Częścią dokumentacji planistycznej są: 
1) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do 

projektu planu, 
2) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w 

planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicz-
nej, które naleŜą do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania i nie podlegają publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnoślą-
skiego. 

§ 5 

Granice opracowania planu miejscowego stanowią osie 
istniejących jezdni następujących ulic: Piastowska  
(w ciągu drogi wojewódzkiej nr W-382), Złota (w ciągu drogi 
powiatowej nr 3009-D) i Akacjowa (w ciągu drogi gminnej). 

§ 6 

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 
1) planie miejscowym – naleŜy przez to rozumieć ustale-

nia planu, o którym mowa w § 1 uchwały,  
o ile z treści przepisu nie wynika inaczej, 

2) uchwale – naleŜy przez to rozumieć niniejszą uchwałę 
Rady Miejskiej DzierŜoniowa, o ile z treści przepisu nie 
wynika inaczej, 

3) przepisach szczególnych i odrębnych – naleŜy przez to 
rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi 
oraz ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikają-
ce z prawomocnych decyzji administracyjnych, 

4) rysunku planu – naleŜy przez to rozumieć rysunek 
planu sporządzony na mapie sytuacyjno-
wysokościowej w skali 1:1 000, 

5) obszarze – naleŜy przez to rozumieć obszar o określo-
nym rodzaju przeznaczenia, wyznaczony liniami roz-
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graniczającymi lub granicami opracowania planu miej-
scowego, 

6) przeznaczeniu podstawowym – naleŜy przez to rozu-
mieć takie przeznaczenie, które powinno przewaŜać na 
przedmiotowym obszarze, 

7) przeznaczeniu dopuszczalnym – naleŜy przez to ro-
zumieć rodzaje przeznaczenia inne niŜ podstawowe, 
które uzupełniają i wzbogacają przeznaczenie podsta-
wowe, 

8) powierzchni zabudowy – naleŜy przez to rozumieć 
prócz powierzchni zabudowanej obiektami kubaturo-
wymi takŜe utwardzone nawierzchnie słuŜące we-
wnętrznym parkingom, ciągom pieszym i innym urzą-
dzeniom funkcjonalnie związanym z przeznaczeniem 
terenu, 

9) usługach – naleŜy przez to rozumieć takie usługi jak: 
handel, gastronomia, rzemiosło nieuciąŜliwe,  
z wyjątkiem warsztatów samochodowych, administra-
cja, ubezpieczenia i bankowość, gabinety lekarskie, 
kosmetyczne, odnowy biologicznej, placówki wycho-
wawcze i opiekuńcze,  itp. 

R O Z D Z I A Ł   II 

PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE 

§ 7 

Przeznaczenie terenów 

1. Ustala się obszary usług oznaczone na rysunku sym-
bolem U,  
1) na obszarach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza 

się lokalizację usług wymienionych w § 6 uchwały 
lub innych niesprzecznych z nimi, 

2) dla obszarów oznaczonych symbolem U po prze-
cinku ustala się funkcję usługową jako uzupełniają-
cą, która nie moŜe przewaŜać nad funkcją podsta-
wową. 

2. Na obszarach oznaczonych na rysunku planu symbo-
lem MW ustala się jako funkcję podstawową mieszkal-
nictwo wielorodzinne, 
1) dopuszcza się na przedmiotowych obszarach loka-

lizowanie funkcji usługowych jako towarzyszących, 
w parterach obiektów, a takŜe w poszczególnych 
lokalach, pod warunkiem, Ŝe usługi nie będą nawet 
w najmniejszym stopniu uciąŜliwe dla podstawowej 
funkcji mieszkalnej, nie będą powodowały wzrostu 
natęŜenia hałasu, szczególnie w porach ciszy, 

2) części obszarów niezainwestowanych naleŜy prze-
znaczyć na cele zieleni towarzyszącej o charakte-
rze ozdobnym, 

3) na obszarach oznaczonych symbolem MW po 
przecinku dopuszcza się sytuowanie funkcji miesz-
kalnictwa wielorodzinnego jako funkcji towarzyszą-
cej, jednakŜe nie moŜe ona przewaŜać nad funkcją 
podstawową. 

3. Obszary oznaczone na rysunku planu symbolem MN 
przeznacza się na cele zabudowy mieszkaniowej  
o charakterze jednorodzinnym, 
1) dopuszcza się na przedmiotowych obszarach loka-

lizowanie funkcji usługowych jako uzupełniających, 
pod warunkiem, Ŝe nie będą stanowić kolizji z funk-
cją podstawową, 

2) usługi, o których mowa w p-cie 1) naleŜy projekto-
wać jako wbudowane w podstawową kubaturę obiek-
tu, dopuszcza się formę dobudowy lub wyodrębnio-
ny obiekt pod warunkiem wykonania łącznika co 
najmniej w poziomie dachu, 

3) na obszarach oznaczonych symbolem MN po prze-
cinku dopuszcza się sytuowanie funkcji mieszkal-
nictwa jednorodzinnego jako funkcji towarzyszącej, 
jednakŜe nie moŜe ona przewaŜać nad funkcją pod-
stawową. 

4. Ustala się obszary przeznaczone na cele zieleni pu-
blicznej i rekreacji, oznaczone na rysunku planu sym-
bolem ZP, 
1) na wymienionych w ust. 4 obszarach nie zezwala 

się na realizację jakiejkolwiek zabudowy kubaturo-
wej, dopuszcza się jedynie obiekty przestrzenne i 
urządzenia o charakterze parkowym takie jak: alta-
ny, trejaŜe i pergole, ogródki sezonowe, place za-
baw i rekreacji ruchowej,  

2) na przedmiotowych obszarach wszystkie ciągi pie-
sze i alejki spacerowe powinny być utwardzone 
elementami drobnowymiarowymi, typu kostka, mo-
zaika, takŜe grys kamienny. Nie zezwala się na 
stosowanie asfaltów i mas bitumicznych lub betonu 
wylewanego na mokro, 

3) zezwala się na prowadzenie w tych obszarach ście-
Ŝek rowerowych. 

5. Dla obszarów przeznaczonych na cele funkcjonowania 
sieci lub urządzeń infrastruktury technicznej wyznacza 
się obszary oznaczone symbolami: IE –  
w odniesieniu do urządzeń elektroenergetycznych,  IG 
– w odniesieniu do urządzeń gazownictwa oraz IC – w 
odniesieniu do urządzeń ciepłowniczych, 
1) na obszarach wymienionych w ust. 5 nie zezwala 

się na wprowadzanie jakiejkolwiek innej funkcji, nie-
związanej z infrastrukturą techniczną, 

2) część obszaru, która nie podlega zainwestowaniu, 
naleŜy zachować jako biologicznie czynną, dopusz-
cza się zieleń zorganizowaną komponowaną w spo-
sób niekolidujący z sieciami i urządzeniami infra-
struktury. 

6. Wyznacza się w planie obszary dróg i urządzeń komu-
nikacji drogowej, oznaczone symbolem KD oraz dodat-
kowo symbolami literowymi oznaczającymi kategorię 
drogi – wg określenia w § 3 ust. 1 uchwały, 
1) obszar KD Z, w ciągu drogi wojewódzkiej  

nr W-382 przeznaczony jest na cele ulicy zbiorczej 
(w terenie zabudowanym) o szerokości istniejącej 
20–25 m w liniach rozgraniczających,  
tj 10−12,5 m licząc od granicy opracowania ustalo-
nej w § 5. Dopuszcza się pozyskanie terenów przy-
ległych za zgodą ich właścicieli i włączenie w linie 
rozgraniczające drogi nr w-382, jeśli inwestor wy-
stąpi z wnioskiem o jej modernizację i uzasadni po-
trzebę ich nabycia, 

2) obszar KD Z, w ciągu drogi powiatowej  
nr 3009-D przeznaczony jest na cele ulicy zbiorczej 
(w terenie zabudowanym) o szerokości 25 oraz 30 
m w liniach rozgraniczających, tj 12,5 oraz 15,0 m 
licząc od osi istniejącej jezdni, 

3) obszar KD Z, w ciągu drogi gminnej przeznaczony 
jest na cele ulicy zbiorczej o istniejącej szerokości 
w liniach rozgraniczających 20,0 m,  
tj 10,0 m licząc od osi jezdni, 

4) obszary KD L przeznaczone są na cele dróg lokal-
nych o szerokości 15,0 m w liniach rozgraniczają-
cych, 

5) obszary KD D przeznaczone są na cele dróg dojaz-
dowych o szerokości minimalnej 10,0 m w liniach 
rozgraniczających, 
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6) obszary KD W przeznaczone są na cele dróg we-
wnętrznych o szerokości minimalnej 6,0 m  
w liniach rozgraniczających, 

7) obszary KSp przeznaczone są na cele wydzielo-
nych zespołów parkingowych o charakterze ogólno-
dostępnym, 

8) obszary KSg przeznaczone są na cele wydzielo-
nych zespołów garaŜowych z moŜliwością wyko-
rzystania części obszaru na miejsca parkingowe. 

§ 8 

Zasady zagospodarowania terenu i kształtowania 
ładu przestrzennego 

1. Dla obszarów usługowych (U) ustala się: 
1) na części obszarów zainwestowanych, przeznaczo-

nych na cele usług:  
a) zezwala się na rozbudowę istniejących obiektów 

zarówno poziomą jak i pionową, pod warunkiem 
spełnienia wymagań określonych w przepisach 
odrębnych. Dla obiektu dobudowanego do pół-
nocno-zachodniej ściany budynku nr 5 przy Os. 
Złotym dopuszcza się wyłącznie niewielką roz-
budowę poziomą strefy wejściowej (max 9,0 m2 
powierzchni zabudowy oraz nie więcej niŜ 1,5 m 
poza wyznaczoną istniejącym obiektem miesz-
kalnym linię zabudowy) wg oznaczenia na ry-
sunku planu. Za zgodą lokatorów mieszkań przy-
ległych do ww. obiektu handlowego i połoŜonych 
w pierwszej i drugiej kondygnacji, zezwala się na 
rozbudowę takŜe strefy zaplecza w sposób bliź-
niaczy jak dla obiektu handlowego istniejącego 
po stronie południowo- 
-wschodniej budynku nr 5 (na obszarze 33.MW), 

b) ewentualna rozbudowa obiektów istniejących 
moŜe być dokonana jedynie w przypadku reali-
zacji zamierzenia w całości jako jedno zadanie 
inwestycyjne, z dopuszczeniem podziału wy-
łącznie na przebudowę kondygnacji 1-szej oraz 
nadbudowę kondygnacji 2-ej na podstawie spo-
rządzonej koncepcji docelowej − dla połączone-
go ze sobą  ścianami zespołu zabudowy. Doty-
czy to takŜe zespołów obiektów przylegających 
do siebie ścianami. Nie zezwala się na indywi-
dualne prowadzenie robót na poszczególnych lo-
kalach uŜytkowych. Dopuszcza się odstępstwo 
od tej zasady przy przebudowie kondygnacji 1-
szej, nie mającej istotnego wpływu na formę ar-
chitektoniczną zespołu – do czasu realizacji do-
celowej koncepcji, 

c) linie zabudowy dla obiektów usytuowanych na 
obszarze 31.U wzdłuŜ przejścia pieszego prze-
biegającego po jego południowo- 
-wschodniej stronie naleŜy zachować jako istnie-
jące, bez moŜliwości ograniczenia jego funkcji, 
natomiast wzdłuŜ parkingu oznaczonego symbo-
lem 28.KSp wyznacza się nieprzekraczalną linię 
zabudowy w odległości 1,0 m od granic działek – 
wg oznaczenia na rysunku planu, 

d) dla kaŜdego z wymienionych w p-cie 1) obsza-
rów ustala się potrzebę dostosowania istniejącej 
zabudowy do wymogów zapewnienia ładu prze-
strzennego, w tym w szczególności:  
− dostosowanie wielkości do otaczającej zabu-

dowy,  

− zharmonizowanie wyrazu architektonicznego 
z formą i charakterem zabudowy otaczającej, 

− niedopuszczenie do rozdrobnienia poszcze-
gólnych brył obiektów, 

− dąŜenie do łączenia niewielkich, pojedyn-
czych obiektów w większą całość, 

− przeciwdziałanie wyodrębnianiu poszczegól-
nych lokali uŜytkowych z ogólnego wyrazu 
architektonicznego, 

2) na części obszarów niezainwestowanych, przezna-
czonych na cele usług naleŜy:  
a) kaŜdorazowo przewidzieć konieczność wyposa-
Ŝenia funkcji podstawowej w zieleń towarzyszą-
cą, 

b) dąŜyć do kompleksowego projektowania inwe-
stycji na poszczególnych obszarach, dopuszcza 
się wprowadzenie podziałów tam, gdzie jest to 
wskazane na rysunku planu, 

c) dopuszczalne podziały obszarów naleŜy doko-
nać wg zasady określonej na rysunku planu,  
z zachowaniem warunku dostępności wydzielo-
nych posesji do układu komunikacji, takŜe we-
wnętrznej, 

3) obszary usług naleŜy zachować jako ogólnodostęp-
ne, bez moŜliwości wprowadzania ogrodzeń, z wy-
jątkiem tych placówek opiekuńczych itp., które wy-
magają zabezpieczenia terenu przyległego, związa-
nego wyłącznie z podstawową funkcją, 

4) zabudowa usługowa istniejąca, podlegająca rozbu-
dowie oraz zabudowa projektowana nie moŜe być 
wyŜsza niŜ 2 kondygnacje naziemne lub  
7,5 m w najwyŜszym punkcie stropodachu, dopusz-
cza się obiekty wyŜsze, lokalizowane na obszarach 
usługowo-mieszkalnych, w których kondygnacje 
powyŜej parteru przeznaczone są na cele mieszkal-
nictwa, lecz nie więcej niŜ 4 kondygnacje naziemne. 
Dopuszcza się takŜe na obszarze 27.U wprowadze-
nie uzupełniającej funkcji mieszkaniowej w poziomie 
2-ej kondygnacji, 

5) obszar 14 U moŜe podlegać podziałowi na 2 odręb-
ne działki, przy czym jedynie naroŜna działka moŜe 
być przedmiotem zabudowy, natomiast druga z wy-
dzielonych posesji moŜe stanowić parking ogólno-
dostępny z włączeniem z drogi wewnętrznej wg 
oznaczenia. 

2. Dla obszarów mieszkaniowych ustala się: 
1) o funkcji podstawowej mieszkalnictwa wielorodzin-

nego (MW): 
a) dopuszcza się realizację zabudowy mieszkanio-

wej wielorodzinnej na obszarach 10.MW i 
11.MW na zasadach określonych na rysunku 
planu i z uwzględnieniem warunków określonych 
w dalszej części uchwały, 

b) zorientowanie projektowanych obiektów naleŜy 
przyjąć zgodnie z oznaczeniem na rysunku pla-
nu, 

c) wysokość projektowanych obiektów naleŜy 
ograniczyć do 5 kondygnacji naziemnych, nie 
zezwala się na realizację obiektów wysokościo-
wych, 

d) nowa, uzupełniająca zabudowa winna nawiązy-
wać charakterem do zabudowy sąsiedniej, zale-
ca się natomiast większą dbałość o wyraz archi-
tektoniczny poszczególnych obiektów, 

2) o funkcji podstawowej mieszkalnictwa jednorodzin-
nego (MN): 
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a) dla wydzielonych na poszczególnych obszarach 
działek naleŜy zapewnić dostępność wyłącznie 
od strony dróg dojazdowych, nie zezwala się na 
indywidualne włączenia nieruchomości do dróg 
zbiorczych, dopuszcza się włączenie obszaru 12 
MN,U do drogi lokalnej, 

b) dla zespołu mieszkaniowego zlokalizowanego 
wzdłuŜ ulicy Akacjowej (KD Z) naleŜy przyjąć 
zasadę podziału w postaci granic równoległych i 
prostopadłych do tej ulicy, na części obszarów 
2.MN i 3.MN połoŜonych wzdłuŜ odcinka drogi 
dojazdowej włączonej do ulicy Złotej naleŜy przy-
jąć tę samą zasadę, jednakŜe w odniesieniu do 
ul. Złotej (KD Z), 

c) dla wymienionych w p-cie 2) obszarów dopusz-
cza się prowadzenie ogrodzeń w liniach rozgra-
niczających dróg, z wyłączeniem obszaru 12. 
MN,U, na którym teren wolny od zabudowy wi-
nien być ogólnodostępny i wykorzystany na po-
trzeby podmiotu lub zieleni towarzyszącej. Dla 
podkreślenia granicy władania na obszarze 12. 
MN,U zezwala się na wprowadzenie naturalnych 
form wydzielenia w postaci Ŝywopłotów bądź 
elementów małej architektury. 

3. Wokół obszarów  IE, IG oraz IC, przeznaczonych na 
cele urządzeń infrastruktury technicznej zezwala się w 
uzasadnionych przypadkach na realizację ogrodzeń, 
jednakŜe naleŜy je obsadzić zielenią Ŝywopłotową po 
granicy władania 
1) obiekty i urządzenia zlokalizowane i projektowane 

na wymienionych w ust. 3 obszarach winny w miarę 
ich przeznaczenia i charakteru harmonizować z za-
budową otaczającą, bez konieczności dostosowy-
wania ich gabarytami zewnętrznymi, 

2) kaŜdorazowo naleŜy zapewnić im dostęp do dróg 
publicznych lub wewnętrznych, na których określa 
się stosowną słuŜebność. 

4. Obszary zieleni ogólnodostępnej (ZP) stanowią prze-
strzeń publiczną, niepodlegającą podziałom, grodzeniu 
i włączaniu w wydzielone inne obszary funkcjonalne. 

5. Obszary urządzeń komunikacji drogowej, oznaczone 
na rysunku planu symbolem KSp i KSg przeznaczone 
są odpowiednio na cele: realizacji zespołów parkingo-
wych oraz zespołów garaŜowych. 

§ 9 

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego 

1. Na terenie objętym planem miejscowym obowiązuje 
zakaz lokalizowania podmiotów, których działalność 
moŜe powodować negatywne oddziaływanie na środo-
wisko lokalne, w tym w szczególności: 
1) produkować odpady niebezpieczne dla środowiska 

w ilości powyŜej 1,0 tony rocznie, 
2) generować hałasy przekraczające dopuszczalne 

poziomy dla terenów mieszkaniowych, 
3) emitować do atmosfery substancje aktywne, 
4) odprowadzać ścieki szkodliwe i chemicznie aktyw-

ne. 
2. Wszystkie obszary przeznaczone na cele usługowe 

oraz zespoły parkingowe i garaŜowe, z wyłączeniem 
powierzchni biologicznie czynnych, naleŜy wyposaŜyć 

w urządzenia do separacji substancji ropopochodnych 
oraz neutralizacji ścieków chemicznie aktywnych. 

3. Części obszarów wyłączone z zainwestowania naleŜy 
zachować jako biologicznie czynne, wyposaŜyć w zie-
leń towarzyszącą o wysokich walorach ozdobnych. 

4. Istniejący na terenie drzewostan podlega pełnej ochro-
nie, wprowadza się zakaz wycinki drzew  
i krzewów, a takŜe naruszania innych elementów po-
wodujących trwałe zmiany w środowisku naturalnym, z 
wyjątkiem terenów przeznaczonych do zainwestowa-
nia. 

5. na terenie objętym planem obowiązuje bezwzględny 
zakaz wznoszenia obiektów garaŜowych, z wyłącze-
niem obszarów na ten cel przeznaczonych oraz tere-
nów zabudowy jednorodzinnej na wydzielonych dział-
kach. 

§ 10 

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków 
i dóbr kultury współczesnej 

Teren objęty planem miejscowym, ze względu na połoŜe-
nie poza wszelkimi strefami zainteresowania słuŜb kon-
serwatorskich i archeologicznych, nie jest obwarowany 
Ŝadnymi dodatkowymi warunkami, wynikającymi z potrze-
by objęcia ochroną. 

§ 11 

Kształtowanie przestrzeni publicznych 

1. Na terenie objętym planem miejscowym wyznacza się 
obszary oraz enklawy przestrzeni publicznej, dla któ-
rych ustala się następujące zasady: 
1) qobszary oznaczone symbolem ZP – ciągów pie-

szych z zielenią towarzyszącą oraz części obsza-
rów przeznaczonych na cele usług, oznaczone 
symbolem U, które nie słuŜą bezpośrednio podmio-
tom na nich działającym stanowią otwartą prze-
strzeń publiczną, 

2) wymienione w p-cie 1) tereny nie mogą podlegać 
grodzeniu, dopuszcza się jedynie organizację prze-
strzeni za pomocą zieleni i małej architektury. 

2. Przestrzenie publiczne naleŜy bezwzględnie wyłączyć 
z ruchu pojazdów oraz parkowania, wyjątek stanowią 
pojazdy ratownictwa i tzw. alarmowe pod warunkiem, 
Ŝe brak jest innego dostępnego dojazdu, 

3. Na terenach wymienionych w ust. 1 zezwala się na 
organizowanie sezonowych lub innych okazjonalnych 
imprez terenowych, w tym: kiermasze, wystawy, poka-
zy sportowe itp. 

§ 12 

Parametry i wska źniki kształtowania zabudowy 

1. Dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) 
ustala się następujące parametry: 
1) wysokość zabudowy – max 5 kondygnacji naziem-

nych, 
2) dachy – płaskie, zezwala się na przebudowę ostat-

nich kondygnacji w sposób nawiązujący do dachów 
mansardowych, krytych elementami dachówkowy-
mi, jednakŜe pod warunkiem przyjęcia zadania 
kompleksowo dla wszystkich istniejących na osie-
dlu obiektów lub z podziałem na kaŜdy z wydzielo-
nych obszarów. Nie dopuszcza się do realizacji in-
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dywidualnie powyŜszego zapisu dla kaŜdego poje-
dynczego obiektu, 

3) charakter zabudowy – klatkowy lub punktowy  
w miejscach wskazanych na rysunku planu, 

4) kaŜdy z projektowanych budynków nie moŜe prze-
kroczyć długości odpowiadającej trzem klatkom lub 
nie więcej niŜ 48,0 m długości, 

5) dopuszcza się i zaleca wprowadzenie w fasadach 
głównych obiektów elementy podziału, zarówno pio-
nowe jak i poziome, wykusze i pilastry, które mogą 
wystawać poza lico budynku max do  
150 cm, 

6) w stosunku do zabudowy mieszkaniowej, w której 
partery mogą być przeznaczone na cele usługowe, 
zezwala się na rozbudowę rzutów poziomych,  jed-
nakŜe bez wykraczania poza obowiązującą linię za-
budowy. Zakazem rozbudowy poziomej i pionowej 
objęty jest obiekt handlowy dobudowany do połu-
dniowo-wschodniej ściany szczytowej budynku zlo-
kalizowanego w obszarze 33.MW, 

7) dopuszcza się na części obszarów przeznaczonych 
pod zabudowę wielorodzinną projektować obiekty z 
podziemnymi garaŜami, przy zachowaniu warunku, 
Ŝe poziom posadowienia posadzki parteru nie prze-
kroczy wysokości 90 cm nad poziom istniejącego 
terenu. 

2. Dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) usta-
la się następujące parametry: 
1) budynki jednorodzinne naleŜy projektować jako 

obiekty parterowe z poddaszem uŜytkowym,  
w których wysokość od poziomu terenu do okapu 
dachu nie moŜe być większa niŜ 4,5 m, 

2) dachy na wszystkich obiektach naleŜy projektować 
strome, kalenicowe o symetrycznych połaciach na-
chylonych pod kątem 25–360, kryte dachówką ce-
ramiczną lub elementami dachówkowymi, kalenice 
równoległe do granicy frontowej działki z dopusz-
czeniem zakończeń naczółkowych, lukarn i man-
sard, 

3) szerokość frontu budynku nie moŜe przekraczać 
15,0 m 

4) do robót wykończeniowych naleŜy wykorzystywać 
materiały naturalne takie jak: ceramika budowlana, 
tynki mineralne, kamień naturalny, drewno itp., 

5) garaŜe naleŜy projektować w formie dobudowanej, 
nie zezwala się na formy wolno stojące, dachy ga-
raŜy naleŜy projektować w nawiązaniu do zasadni-
czej kubatury budynku, 

6) linie zabudowy ustala się jako obowiązujące w odle-
głości 6,0 m od granicy frontowej działki oraz 10,0 
m od granic bocznych działek przylegających do ul. 
Złotej, 

7) na obszarze MN,U dopuszcza się realizację obiek-
tów o wysokości do 3 kondygnacji naziemnych, z 
wykorzystaniem parterów na cele usługowe, przy 
zachowaniu warunków ustalonych w p-cie 2), 4) 
oraz 6). 

3. Dla zabudowy usługowej (U) ustala się następujące 
parametry: 
1) zabudowa usługowa polegająca na przebudowie lub 

rozbudowie oraz nowo projektowana nie moŜe prze-
kraczać 2 kondygnacji naziemnych, zezwala się na 
rozbudowę pionową istniejących zespołów pawilo-

nów pod warunkiem zachowania przepisów odręb-
nych oraz realizacji wg zasady określonej w § 8 ust. 
1 pkt 1b), 

2) pojedyncze obiekty usługowe nie mogą przekraczać 
1000 m2 powierzchni sprzedaŜnej oraz 1200 m2 po-
wierzchni zabudowy,  

3) budowa bądź rozbudowa obiektów moŜe odbywać 
się wyłącznie w obrębie linii zabudowy, dopuszcza 
się niewielkie fragmenty, wykraczające poza wy-
znaczone linie, słuŜące podkreśleniu stref wejścio-
wych lub inne wynikające z podziału elewacji, czę-
ści obiektów itp. – lecz nie więcej niŜ 1,5 m, 

4) dla zabudowy usługowej z dopuszczeniem funkcji 
mieszkaniowej (U,MW) zezwala się projektować 
obiekty wyŜsze lecz nieprzekraczające 4 kondy-
gnacji naziemnych, z których maksymalnie 2 kon-
dygnacje przeznaczone zostaną na cele usługowe, 

5) linie zabudowy naleŜy przyjmować zgodnie z liniami 
obowiązującymi lub nieprzekraczalnym wyznaczo-
nymi w rysunku planu, w przypadku braku oznaczeń 
przyjmować jako kontynuację istniejącej oraz obo-
wiązujące warunki techniczne dotyczące sytuowa-
nia obiektów budowlanych, 

6) w stosunku do obiektów o funkcji mieszanej ustala 
się dachy strome wg wymogów określonych w ust. 
2 pkt 2)., 

7) nie zezwala się na realizację obiektów wykonanych 
w technologii szkieletu stalowego z obudową z płyt 
warstwowych, naleŜy kaŜdorazowo projektować 
obiekty w technologii tradycyjnej, wnętrza mogą być 
szkieletowe. Dopuszcza się dachy strome, kaleni-
cowe o symetrycznym nachyleniu połaci i kącie od 
25–360, kryte elementami dachówkowymi. Dla za-
budowy istniejącej, podlegającej rozbudowie piono-
wej zezwala się na wykonywanie stropodoachów 
płaskich, nawiązujących kaŜdorazowo do istniejącej 
w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy blokowej. 

4. Dla zabudowy garaŜowej (KS) ustala się następujące 
parametry: 
1) powiększenie istniejących zespołów garaŜowych 

dopuszcza się wyłącznie wówczas, kiedy nie zo-
staną przekroczone wyznaczone linie rozgranicza-
jące obszarów lub linie zabudowy tam, gdzie zosta-
ły określone na rysunku planu i przy zachowaniu 
warunku, Ŝe strefa  wjazdowa do kaŜdego boksu 
wolna od zabudowy wyniesie min 8,0 m, 

2) istniejące na obszarach zespoły podlegają przebu-
dowie w celu podniesienia walorów estetycznych, 
zaleca się ujednolicenie architektury, dostosowanie 
jej do charakteru i funkcji, 

3) obiekty nowo budowane naleŜy projektować  
z uwzględnieniem obowiązujących warunków tech-
nicznych, zapewnieniu bezpieczeństwa oraz stan-
dardów wykończenia jak w przypadku zabudowy 
mieszkaniowej, dopuszcza się stosowanie dachów 
stromych o symetrycznym nachyleniu połaci jed-
nakŜe wyłącznie w przypadku jednoczesnej realiza-
cji na kaŜdym z wydzielonych zespołów, 

4) technologia wznoszenia wyłącznie tradycyjna, lub 
prefabrykowana Ŝelbetowa, nie zezwala się na reali-
zację garaŜy stalowych, obudowanych płytą war-
stwową, 
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5) zespoły garaŜowe od strony drogi powiatowej nr 
3009 D naleŜy poddać aranŜacji dostosowującej 
obiekty do wyŜszych standardów estetycznych  
i jakościowych architektury. 

5. Dla zabudowy związanej z infrastrukturą techniczną 
(IE, IG i IC) ustala się następujące parametry: 
1) obiekty stosownie do funkcji i charakteru winny być 

projektowane w technologii tradycyjnej,  
z uwzględnieniem obowiązku dostosowania archi-
tektury do przewaŜającej na obszarach przyległych, 

2) wysokość obiektów – 1 kondygnacja, dachy strome, 
zezwala się na kopertowe, kryte elementami da-
chówkowymi, 

3) do robót wykończeniowych naleŜy stosować mate-
riały naturalne wymienione wcześniej  
w uchwale,  

4) na przedmiotowych obszarach dopuszcza się mo-
dernizację, przebudowę i rozbudowę istniejących 
obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, pod 
warunkiem, Ŝe ich oddziaływanie nie będzie wykra-
czać poza granice wyznaczonego obszaru.  

§ 13 

Granice i sposoby zagospodarowania terenów  
i obiektów podlegaj ących ochronie 

Na terenie objętym planem miejscowym nie występują 
obiekty podlegające ochronie na mocy przepisów odręb-
nych, naleŜy jedynie przestrzegać zasady, Ŝe wszystkie 
odkryte i znalezione w trakcie robót ziemnych przedmioty, 
które mogą wskazywać na ich historyczną przeszłość 
naleŜy zabezpieczyć i zgłosić do właściwych słuŜb ochro-
ny zabytków i archeologii. 

§ 14 

Szczególne zasady i warunki scalania i podziału  
nieruchomo ści 

1. W stosunku do wszystkich obszarów, na których pla-
nowane są inwestycje wynikające z ustaleń niniejszego 
planu, naleŜy zapewnić konieczność doprowadzenia 
granic nieruchomości do wyznaczonych linii rozgrani-
czających, granic podziału oraz innych, określonych 
planem, 

2. Nie zezwala się na realizację jednej inwestycji na wię-
cej niŜ jednej działce budowlanej, 

3. Na obszarach przeznaczonych na cele zespołów gara-
Ŝowych nie zezwala się na dokonywanie podziałów i 
wyodrębnianie indywidualnych działek pod poszczegól-
nymi boksami, całość obszaru naleŜy zachować we 
współwłasności uŜytkowników. 

§ 15 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
komunikacji 

1. Dla drogi wojewódzkiej nr W-382 (ul. Świdnicka, Pia-
stowska, KD Z) ustala się: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających jak obecnie 

20−25,0 m, dopuszcza się ich poszerzenie wg usta-
leń § 7 ust. 6 pkt 1), 

2) kategoria ulicy – zbiorcza, jednojezdniowa, zaleca 
się budowę dodatkowych pasów ruchu  
w celu usprawnienia włączeń i zjazdów, 

3) zalecany pas zieleni izolacyjnej od chodnika, 

4) chodnik wzdłuŜ ulicy na pełnej długości, o szeroko-
ści minimalnej 2,5 m, dopuszcza się takŜe realiza-
cję wydzielonego pasa dla ruchu rowerów, poza pa-
sem zieleni, z wykorzystaniem do ich prowadzenia 
wzdłuŜ terenu oznaczonego symbolem 34 ZP zgod-
nie z zapisem w § 7 ust. 4  
pkt 4), 

5) nie zezwala się na bezpośrednie włączenie do drogi 
poszczególnych nieruchomości. Dopuszcza się 
jednokierunkowy zjazd na obszar 14 U za zgodą za-
rządzającego drogą.  

2. Dla drogi powiatowej nr 3009-D (ul. Złota, KD Z) ustala 
się następujące parametry: 
1) szerokość w liniach rozgraniczających istniejąca – 

tj. 25,0 m na odcinku południowo-wschodnim do 
skrzyŜowania z ul. Piastowską oraz  
30,0 m na odcinku północno-wschodnim do skrzy-
Ŝowania z ul. Akacjową , 

2) kategoria ulicy – zbiorcza, jednojezdniowa  
z moŜliwością budowy dodatkowych pasów ruchu w 
celu usprawnienia włączeń i zjazdów, 

3) szerokość jezdni – min 6,0 m, 
4) chodnik wzdłuŜ ulicy na pełnej długości, o szeroko-
ści minimalnej 1,5 m, dopuszcza się takŜe realiza-
cję wydzielonego pasa dla ruchu rowerów, poza 
krawędzią jezdni, 

5) nie zezwala się na bezpośrednie włączenie po-
szczególnych nieruchomości do drogi poza wyzna-
czonymi skrzyŜowaniami z drogami L, D i W. 

3. Dla dróg gminnych ustala się następujące parametry: 
1) dla ul. Akacjowej (KD Z): 

a) kategoria ulicy – zbiorcza, jednojezdniowa,  
z moŜliwością budowy dodatkowych pasów ru-
chu, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających – istnie-
jąca, tj. 20,0 m, 

c) chodnik na pełnej długości ulicy o szerokości 
minimalnej 1,5 m, 

d) zalecana budowa wydzielonego pasa dla ruchu 
rowerów, poza krawędzią jezdni, 

e) wzdłuŜ zabudowy jednorodzinnej zalecana strefa 
zieleni Ŝywopłotowej, 

f) nie zezwala się na bezpośrednie włączenie do 
drogi poszczególnych nieruchomości z wyjąt-
kiem wskazanych w rysunku planu, 

2) dla dróg lokalnych (KD L): 
a) kategoria ulic – lokalna, jednojezdniowa,  

z moŜliwością wyznaczenia miejsc postojowych 
na zasadach określonych na rysunku planu, 

b) szerokość w liniach rozgraniczających minimal-
na 15,0 m, dopuszcza się niewielkie odstępstwa, 
lecz nie mniej niŜ 12,0 m w terenach ściśle za-
inwestowanych, gdzie nie jest moŜliwe spełnie-
nie określonego warunku, 

c) szerokość jezdni nie mniej niŜ 6,0 m z posze-
rzeniem w wyznaczonych miejscach parkowa-
nia, 

d) wydzielony ciąg pieszy o szerokości nie mniej 
niŜ 1,5 m co najmniej jednostronny, 

e) dopuszcza się wprowadzenie zieleni towarzy-
szącej oraz elementów małej architektury, 

3) dla dróg dojazdowych (KD D): 
a) kategoria ulicy – dojazdowa, jednojezdniowa z 

moŜliwością wyznaczenia miejsc postojowych 
na zasadach określonych na rysunku planu, 
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b) szerokość w liniach rozgraniczających nie mniej 
niŜ 10,0 m, zaleca się 12,0 m w miejscach pla-
nowanych postojów, 

c) szerokość jezdni nie mniej niŜ 5,5 m, 
d) chodnik dla ruchu pieszego wydzielony, co naj-

mniej jednostronny o szerokości od 1,5 m, 
e) drogi dojazdowe muszą spełniać wymagania dla 

dróg poŜarowych, 
f) minimalne promienie skrętu naleŜy przyjąć  

9,0 m, 
g) nawierzchnie utwardzone elementami drobno-

wymiarowymi, nie zezwala się na stosowanie as-
faltów i mas bitumicznych. 

4. Dla dróg wewnętrznych (KD W): 
1) kategoria drogi – wewnętrzna, spełniająca funkcję 

ciągu pieszo-jezdnego o szerokości pasa ruchu nie 
mniej niŜ 4,5 m, 

2) dla dróg wewnętrznych oznaczonych dodatkowo li-
terą w nawiasie np. (L) lub (D) naleŜy przyjąć para-
metry techniczne wskazanej w oznaczeniu klasy, 

3) nawierzchnie utwardzone elementami drobnowymia-
rowymi, nie zezwala się na stosowanie asfaltów i 
mas bitumicznych. 

5. Zespoły parkingowe i garaŜowe (KS): 
1) zespoły parkingowe i garaŜowe naleŜy projektować 

jako publicznie dostępne, 
2) nawierzchnie utwardzone wyłącznie elementami 

drobnowymiarowymi, nie zezwala się na stosowanie 
asfaltów i mas bitumicznych. 

6. WzdłuŜ wyznaczonych na rysunku ciągów komunika-
cyjnych naleŜy przewidzieć konieczność nasadzeń zie-
leni szpalerowej. 

§ 16 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów 
infrastruktury technicznej 

1. Zaopatrzenie w wodę: 
1) przewiduje się wyłącznie z sieci miejskiej istnieją-

cej oraz rozbudowywanej dla potrzeb nowych in-
westycji na zasadach określonych przez jej za-
rządcę, 

2) zezwala się na prowadzenie sieci w pasach linii 
rozgraniczających ulic za zgodą zarządzającego, 
w obszarach zieleni publicznej i ciągów pieszych 
oraz wzdłuŜ linii podziałów i granic nieruchomości,  

3) nie zezwala się na realizację indywidualnych ujęć 
wody do celów bytowych, 

4) zezwala się na przebudowę sieci w miejscach ko-
lidujących z projektowaną zabudową w sposób 
uwzględniający zapis ust. 7. 

2. Odprowadzenie ścieków: 
1) odprowadzenie ścieków sanitarnych wyłącznie do 

zbiorczej sieci komunalnej, prowadzącej ścieki na 
oczyszczalnię, 

2) dla projektowanych lub rozbudowywanych obiek-
tów naleŜy przewidzieć rozbudowę sieci stosownie 
do potrzeb oraz na warunkach ustalonych przez 
ich zarządcę, 

3) rozbudowa i przebudowa sieci winna odbywać się 
dodatkowo na warunkach ustalonych  
w dalszej części uchwały w ust. 7,   

4) zezwala się na prowadzenie sieci w pasach linii 
rozgraniczających ulic za zgodą zarządzającego, 
w obszarach zieleni publicznej i ciągów pieszych 
oraz wzdłuŜ linii podziałów oraz granic nierucho-
mości, 

5) nie zezwala się na realizację indywidualnych 
zbiorników na nieczystości ani przydomowych 
oczyszczalni ścieków.  

3. Odprowadzenie nadmiaru wód deszczowych: 
1) odprowadzenie nadmiaru wód opadowych  

z dachów i nawierzchni utwardzonych ulic i placów 
odbywać się moŜe wyłącznie do istniejącej oraz 
rozbudowywanej stosownie do potrzeb sieci ko-
munalnej, 

2) warunki dla rozbudowy bądź przebudowy kanali-
zacji deszczowej określi zarządca sieci, 

3) na obszarach zabudowy jednorodzinnej zezwala 
się na gromadzenie wód opadowych w szczelnych 
zbiornikach doziemnych słuŜących wykorzystaniu 
do celów gospodarczych, 

4) zanieczyszczenia powstające na obszarach nie-
których usług i placów manewrowych naleŜy neu-
tralizować poprzez zainstalowanie odpowiednich 
urządzeń dla separacji substancji ropopochod-
nych, 

5) prowadzenie sieci i przyłączy naleŜy projektować 
z uwzględnieniem zapisów ust. 7,  

6) zezwala się na prowadzenie sieci w pasach linii 
rozgraniczających ulic za zgodą zarządzającego, 
w obszarach zieleni publicznej i ciągów pieszych 
oraz wzdłuŜ linii podziałów oraz granic nierucho-
mości. 

4. WyposaŜenie terenu w energię elektryczną: 
1) dla zabudowy istniejącej, podlegającej rozbudowie 

lub modernizacji oraz dla zabudowy projektowanej 
naleŜy przewidzieć konieczność rozbudowy sieci i 
urządzeń elektroenergetycznych na warunkach 
ustalonych przez jej dystrybutora, 

2) nie zezwala się na realizacji sieci napowietrznych, 
wyłącznie w postaci kabli doziemnych, 

3) niezbędne nowe urządzenia elektroenergetyczne, 
takie jak stacje transformatorowe, naleŜy lokalizo-
wać na obszarach zabudowy usługowej, takŜe ja-
ko wbudowane w obiekty kubaturowe oraz na tere-
nach publicznych oraz zespołów garaŜowych i 
parkingowych, nie naleŜy ich lokalizować na ob-
szarach mieszkaniowych, 

4) prowadzenie linii musi uwzględniać ogólne warunki 
zawarte w ust. 7. 

5. Ogrzewanie obiektów oraz zaopatrzenie w ciepłą wo-
dę: 
1) do celów grzewczych oraz uzyskania ciepłej wody 

naleŜy wykorzystywać wyłącznie źródła ekolo-
giczne takie jak: gaz, energia elektryczna, olej, in-
stalacje solarne lub źródła zdalaczynne, 

2) rozbudowa sieci ciepłowniczej winna odbywać się 
na warunkach ustalonych przez ich zarządcę oraz 
z uwzględnieniem zasad ogólnych,  
o których mowa w ust. 7, 

3) rozbudowa sieci gazowej moŜe być realizowana 
na podstawie uzyskanych przez jej dostawcę wa-
runków oraz z uwzględnieniem zasad ogólnych 
określonych w ust. 7. 

6. Gospodarka nieczystościami stałymi: 
1) stałe nieczystości bytowe naleŜy gromadzić w 

miejscach do tego przeznaczonych w sposób za-
pewniający ochronę środowiska i unieszkodliwia-
nie wg przyjętego na terenie miasta systemu, 

2) dla odpadów pochodzących z działalności gospo-
darczej naleŜy zapewnić miejsca wydzielone o 
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ograniczonej dostępności, wyposaŜone  
w szczelne zbiorniki przeciwdziałające przedosta-
waniu się odpadów do gruntu lub do powietrza at-
mosferycznego i unieszkodliwianie przez specjali-
styczne firmy na podstawie zawartych umów.  

7. NaleŜy zapewnić dbałość o prawidłowe gospodarowa-
nie terenami niezainwestowanymi poprzez prowadze-
nie sieci infrastruktury w sposób równoległy i prosto-
padły do istniejących bądź projektowanych obiektów, 
w odległościach minimalnych dopuszczonych odręb-
nymi  przepisami od innych sieci i przyłączy. Zaleca 
się prowadzenie sieci  
w pasach linii rozgraniczających ulic za zgodą zarzą-
dzającego, w obszarach zieleni publicznej i ciągów 
pieszych oraz wzdłuŜ linii podziałów oraz granic uŜyt-
kowania itp.  

8. Prowadzenie sieci przesyłowych przez tereny będące 
we władaniu osób fizycznych i prawnych wymagać 
będą od ich administratorów uregulowań na gruncie 
Kodeksu cywilnego. 

9. Wszystkie sieci infrastruktury technicznej istniejące 
na obszarach przeznaczonych do inwestowania lub 
przekształcania podlegają przebudowie na warunkach 
określonych powyŜej. 

10. Dla nowych podmiotów lokalizowanych na wyodręb-
nionych nieruchomościach naleŜy przewidzieć zespo-
ły parkingowe w obrębie granic władania, liczba 
miejsc powinna wynikać z ustalonych potrzeb, za-
równo w odniesieniu do korzystających jak teŜ za-
trudnionych. 

§ 17 

Sposoby i terminy tymczasowego zagospodarowania 

Do czasu realizacji inwestycji objętych niniejszym planem 
sposób uŜytkowania terenów pozostaje niezmieniony. Nie 
zezwala się na realizację tymczasowych obiektów na 
gruntach niezainwestowanych. 

§ 18 

Obszary i zasady rehabilitacji i przekształce ń 

1. Obszary usługowe 27.U oraz 31.U naleŜy objąć szcze-
gólną potrzebą rehabilitacji ze względów estetycznych, 
bezpieczeństwa uŜytkowania i spełnienia warunków 
technicznych, poprzez dopuszczenie moŜliwości prze-
budowy i rozbudowy, która docelowo powinna zapewnić 

wyŜszą jakość architektury, walorów uŜytkowych i 
ekonomicznych oraz ograniczyć wpływ na zabudowę 
mieszkaniową bezpośrednio do niej przyległą. Ponadto 
naleŜy dąŜyć do dostosowania architektury istnieją-
cych zespołów do zabudowy otaczającej. 

2. W stosunku do obszarów przeznaczonych na cele 
zespołów garaŜowych KS naleŜy takŜe dąŜyć do po-
prawy walorów estetycznych i uŜytkowych, a takŜe 
spełnienia wymagań technicznych w zakresie bezpie-
czeństwa poŜarowego, spełnienia warunków dla wy-
znaczonych linii rozgraniczających dróg, zapewnienia 
niezbędnych odległości w strefach wjazdowych itp., 
Części obszarów wyłączone z zabudowy kubaturowej i 
nawierzchni utwardzonych naleŜy przeznaczyć na cele 
zieleni towarzyszącej piętrowej, spełniającej takŜe 
funkcje izolacyjne od terenów przydomowej zieleni 
ogólnodostępnej. 

3. Liczba i powierzchnia boisk na terenie osiedli objętych 
planem – jak dotychczas, nowe inwestycje kolidujące z 
istniejącym zagospodarowaniem mogą być realizowane 
pod warunkiem, Ŝe inwestor zagospodaruje inny teren 
na cele sportowo-rekreacyjne. 

R O Z D Z I A Ł   III 

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 19 

Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od 
wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. 

§ 20 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
DzierŜoniowa. 

§ 21 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od dnia ogło-
szenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolno-
śląskiego. 
 
 
 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej Dzier Ŝoniowa z dnia  
22 listopada 2004 r. (poz. 250) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej Dzier Ŝoniowa z dnia  
22 listopada 2004 r. (poz. 250  

 
ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W PLANIE INWES TYCJI 

Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, KTÓRE NALE śĄ DO ZADAŃ WŁASNYCH 
GMINY ORAZ ZASADACH ICH FINANSOWANIA, ZGODNIE Z PRZ EPISAMI  

O FINANSACH PUBLICZNYCH 
 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U.  Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), art. 7 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r.  
z późniejszymi zmianami) i art. 124 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicz-
nych (t.j. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r. z późniejszymi zmianami), rozstrzyga się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej słuŜące 
zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców stano-
wią zadania własne gminy. 

2. Wykaz zadań własnych zapisanych w planie : 
1) modernizacja  dróg gminnych w rejonie osiedla Zło-

tego do parametrów określonych planem  
z wyposaŜeniem w miejsca postojowe. 

§ 2 

Sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej które naleŜą do zadań wła-
snych gminy: 
1) w oparciu o obowiązujące przepisy m.in. Prawo zamó-

wień publicznych, itp. 
2) w oparciu o przepisy branŜowe, w tym np. Prawo Ener-

getyczne, 

3) etapowanie realizacji poszczególnych zadań  
w oparciu o:  
− wieloletni plan inwestycyjny gminy, 
− wieloletni plan finansowy gminy. 

§ 3 

MoŜliwe zasady finansowania zapisanych w planie inwe-
stycji z zakresu infrastruktury technicznej, które naleŜą do 
zadań własnych gminy, zgodnie  z przepisami o finansach 
publicznych: 
1) z budŜetu gminy zgodnie z uchwałą budŜetową, 
2) z kredytów i poŜyczek, 
3) z obligacji komunalnych, 
4) z udziału inwestorów zewnętrznych na podstawie od-

rębnych porozumień, 
5) ze środków pomocowych UE, 
6) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska,  
7) z innych źródeł. 

 
 
 
 
 

251 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 22 listopada 2004 r. 

w sprawie okre ślenia liczby przeznaczonych do wydania w 2005 r. no wych
              licencji na wykonywanie transportu dr ogowego taksówk ą 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), w związku z art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 
ze zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

W 2005 r. ustala się limit w ilości 50 nowych licencji prze-
znaczonych do wydania na wykonywanie transportu dro-
gowego taksówką. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2005 r.  
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 22 listopada 2004 r. 

zmieniaj ąca uchwał ę w sprawie zasad udzielania zni Ŝek w tygodniowym 
obowi ązkowym wymiarze godzin zaj ęć dydaktycznych, wychowawczych 
i opieku ńczych  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierown icze 
w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach  prowadzonych 
przez Gmin ę Miejsk ą DzierŜoniów, zasad zwalniania od obowi ązku reali-
zacji tych zaj ęć oraz w sprawie okre ślenia tygodniowego obowi ązkow ego 
wymiaru godzin zaj ęć nauczycieli przedmiotów w ró Ŝnym wymiarze go-
dzin,  
            pedagogów, psychologów, psychoterapeutó w i logopedów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 
późniejszymi  zmianami), art. 42 ust 6 i 7, w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity 
z 2003 r. Dz. U. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

W uchwale nr XII/88/2003 Rady Miejskiej DzierŜoniowa z 
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad udzielania zni-
Ŝek w tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin za-
jęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na-
uczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w 
przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach 
prowadzonych przez Gminę Miejską DzierŜoniów, zasad 
zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz w 
sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru 
godzin zajęć nauczycieli przedmiotów w róŜnym wymiarze 
godzin, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów i 
logopedów, § 6 otrzymuje brzmienie:  
„1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  
z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, re-
alizowany przez: 
1) pedagoga – 24 godziny, 
2) psychologa – 24 godziny, 
3) psychoterapeutę – 24 godziny, 
4) logopedę – 24 godziny, 
5) doradcę zawodowego prowadzącego zajęcia zwią-

zane z wyborem kierunku kształcenia  
i zawodu w celu wspomagania uczniów w podej-
mowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych – 
24 godziny. 

2. Dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy 
obowiązki określone dla stanowisk o róŜnym tygodnio-
wym obowiązkowym wymiarze godzin, tygodniowy 
obowiązkowy wymiar godzin ustala się dzieląc liczbę 
realizowanych godzin danego stanowiska przez wymiar 
obowiązkowy wynikający z zapisów art. 42 ust. 3 Karty 
Nauczyciela oraz ust. 1  
i sumując te ilorazy. Natomiast godziny ponadwymia-
rowe płacone są z większego wyliczonego ilorazu ty-
godniowego obowiązkowego wymiaru godzin realizo-
wanego przez nauczyciela.” 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 3 

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

WICEPRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
BOLESŁAW WILKOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 9 –  688  – Poz. 252 

 
 

253 

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ DZIER śONIOWA 

z dnia 6 grudnia 2004 r. 

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla  nauczycieli przed-
szkoli, szkół podstawowych i gimnazjów za ich osi ągni ęcia dydaktyczno-
                                         -wychowawc ze 

 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 późniejszymi 
zmianami) oraz art. 49 ust. 2 i art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 118, poz. 1112 z póź-
niejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwała reguluje kryteria i tryb przyznawania nagród 
dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze ze specjalnego funduszu nagród, two-
rzonego zgodnie z art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr 118,  
poz. 1112 z późniejszymi zmianami). 

2. Z funduszu, o którym mowa w ust. 1, przyznawane są 
nagrody Burmistrza, zwane dalej nagrodami Burmistrza 
i nagrody dyrektora szkoły, zwane dalej nagrodami dy-
rektora. 

3. Środki finansowe na nagrody w ramach specjalnego 
funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości  
co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń 
osobowych nauczycieli planuje dyrektor szkoły w rocz-
nym planie finansowym, z tym Ŝe:  
1) 80% kwoty na nagrody dyrektor szkoły pozostawia 

do swojej dyspozycji, 
2) 20% kwoty przekazuje na nagrody Burmistrza. 

4. Nagrody, o których mowa w ust. 1, przyznawane są w 
terminie do dnia 14 października kaŜdego roku z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach nagroda moŜe być przyznana w in-
nym terminie. 

§ 2 

Ilekroć w uchwale jest mowa o: 

1) nauczycielach bez bliŜszego określenia – rozumie się 
przez to nauczycieli i dyrektorów zatrudnionych w 
szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach 
prowadzonych przez Gminę Miejską DzierŜoniów, 

2) szkołach bez bliŜszego określenia – rozumie się przez 
to szkoły podstawowe, gimnazja i przedszkola prowa-
dzone przez Gminę Miejską DzierŜoniów. 

§ 3 

Nagrody mogą być przyznawane nauczycielom po prze-
pracowaniu co najmniej 1 roku w szkole.  

§ 4 

Wysokość nagrody Burmistrza ustala corocznie Burmistrz 
DzierŜoniowa, a wysokość nagrody dyrektora – dyrektorzy 
poszczególnych szkół, z tym Ŝe wysokość nagrody dyrek-
tora nie moŜe przekroczyć wysokości nagrody Burmistrza. 

§ 5 

1. Z wnioskiem o przyznanie nagrody Burmistrza dla na-
uczyciela występuje dyrektor szkoły, po uprzednim za-
opiniowaniu przez radę pedagogiczną i nauczycielskie 
związki zawodowe. 

2. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza dla dyrektora szkoły 
występuje zastępca burmistrza ds. społecznych lub 
wizytator Dolnośląskiego Kuratorium Oświaty bezpo-
średnio nadzorujący szkołę. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podlega zaopinio-
waniu, w terminie 14 dni, przez nauczycielskie związki 
zawodowe. Nieprzedstawienie opinii we wskazanym 
terminie uwaŜa się za rezygnację  
z prawa do jej wyraŜenia. 

4. Z wnioskiem o nagrodę Burmistrza dla nauczyciela lub 
dyrektora moŜe wystąpić rada rodziców lub rada szko-
ły, po uprzednim zaopiniowaniu przez radę pedago-
giczną i nauczycielskie związki zawodowe.  

5. W uzasadnieniu wniosku o nagrodę Burmistrza naleŜy 
podać konkretne i wymierne efekty osiągane przez na-
uczyciela (dyrektora) w okresie od ostatniej otrzymanej 
nagrody wyŜszego szczebla niŜ dyrektora szkoły.  

6. Decyzję w sprawie przyznania nagrody Burmistrza 
podejmuje Burmistrz DzierŜoniowa.  

7. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 2, 4, naleŜy skła-
dać w Urzędzie Miasta w DzierŜoniowie w terminie do 
15 września kaŜdego roku na formularzu, którego wzór 
określa załącznik do uchwały. 

§ 6 

Decyzję w sprawie przyznania nagrody dyrektora podejmu-
je dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez radę pedago-
giczną i zakładowe organizacje związkowe. 

§ 7 

Nagroda Burmistrza moŜe być przyznana nauczycielowi, 
który spełnia co najmniej pięć, a nagroda dyrektora na-
uczycielowi, który spełnia co najmniej trzy z następują-
cych kryteriów: 
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej: 

a) osiąga dobre wyniki nauczania potwierdzone  
w sprawdzianach, egzaminach i testach przeprowa-
dzanych przez zewnętrzne instytucje oświatowe, 

b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone za-
kwalifikowaniem uczniów do udziału w zawodach 
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szczebla okręgowego lub centralnego, lub zajęciem przez uczniów I–III miejsca w konkur-
sach, zawodach, przeglądach i festiwalach na 
szczeblu co najmniej gminnym, 

c) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie 
wdraŜania nowatorskich metod nauczania i wycho-
wania, opracowywania autorskich programów i pu-
blikacji, 

d) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy  
z uczniami uzdolnionymi lub z uczniami mającymi 
trudności w nauce, 

e) przygotowuje i organizuje uroczystości, imprezy 
kulturalne, sportowe, rekreacyjne, wypoczynkowe 
na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, 

f) prowadzi znaczącą działalność wychowawczą, 
wpływającą na wszechstronny rozwój uczniów, 

g) upowszechnia własne osiągnięcia dydaktyczne  
i wychowawcze, 

2) w zakresie pracy opiekuńczo-wychowawczej i realizacji 
innych zadań statutowych szkoły: 
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowan-

kom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub Ŝy-
ciowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patolo-
gicznych, 

b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i 
zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród 
dzieci i młodzieŜy, w szczególności narkomanii i 
alkoholizmu, 

c) organizuje współpracę szkoły z jednostkami syste-
mu ochrony zdrowia, Policją, organizacjami  
i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie za-
pobiegania i usuwania przejawów patologii społecz-
nej i niedostosowania społecznego dzieci i młodzie-
Ŝy, 

d) organizuje udział rodziców w Ŝyciu szkoły, 
e) inspiruje działalność społeczną na rzecz szkoły  

i środowiska, 
f) opiekuje się samorządem uczniowskim lub organi-

zacjami uczniowskimi działającymi na terenie szko-
ły, 

g) organizuje konkursy przedmiotowe, artystyczne, 
zawody sportowe i inne wewnątrzszkolne oraz  
o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym, 

h) organizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze wy-
nikające z potrzeb i zainteresowań uczniów, 

3) w zakresie zarządzania szkołą, a w szczególności 
(dotyczy dyrektora szkoły): 
a) tworzy warunki dla prowadzenia prawidłowej działal-

ności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej 
placówki, 

b) dba o wysoki poziom pracy placówki poprzez reali-
zację właściwej polityki kadrowej, organizację pra-
cy, kreowanie twórczej atmosfery pracy, 

c) tworzy ciekawą ofertę szkoły, 
d) podnosi swoje kwalifikacje i inspiruje nauczycieli do 

samokształcenia, 
e) wprowadza innowacje dydaktyczne w szkole, 
f) dba o infrastrukturę szkoły, 
g) racjonalnie wykorzystuje środki budŜetowe i pozy-

skuje dodatkowe środki finansowe. 

§ 8 

Nauczyciel, któremu została przyznana nagroda, otrzymu-
je dyplom, którego odpis umieszcza się w jego teczce akt 
osobowych.  

§ 9 

Burmistrz DzierŜoniowa moŜe z własnej inicjatywy przy-
znać nauczycielowi nagrodę, o której mowa  
w § 7.  

§ 10 

Traci moc uchwała nr XIV/104/2003 Rady Miejskiej Dzier-
Ŝoniowa z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie kryteriów i 
trybu przyznawania nagród dla nauczycieli przedszkoli, 
szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Miejska DzierŜoniów. 

§ 11 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi DzierŜo-
niowa. 

§ 12 

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

 
 
 
 
 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

HENRYK SMOLNY 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH 

z dnia 29 listopada 2004 r. 

w sprawie wprowadzenia ulgowych przejazdów w przewo zie organizo-
wanym przez Gmin ę Bodguszów-Gorce, wykonywanym przez uprawnio-
nego przewo źnika autobusowego, poza uprawnieniami pasa Ŝerów do 
ulgowych  
                    przejazdów okre ślonymi w odr ębnych przepisach 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 18a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2001 
r. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) Rada Miejska 
Boguszowa-Gorc uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się ulgowe przejazdy w przewozie organizowanym przez Gminę Boguszów-Gorce, wykonywanym przez 
uprawnionego przewoźnika autobusowego, poza uprawnieniami pasaŜerów do ulgowych przejazdów określonymi w od-
rębnych przepisach. 

§ 2 

Do korzystania z przejazdów ulgowych, z ulgą 50% na podstawie biletów jednorazowych lub imiennych miesięcznych, 
uprawnione są niŜej wymienione osoby: 

 

Lp. Okreś lenie grupy uprawnionych 
Dokumenty poświadczające uprawnienie  

do korzystania z przejazdów ulgowych 

1. Emeryci i renciści całkowicie niezdolni do pracy (daw-
na II grupa) i częściowo niezdolni do pracy (dawna III 
grupa). 

Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający  
toŜsamość pasaŜera oraz legitymacja emeryta – rencisty. 

2. Osoby niepełnosprawne stopnia umiarkowanego  
i lekkiego.  

Dokument wydany przez zespół ds. orzekania o stopniu 
niepełnosprawności.  

3. WspółmałŜonkowie emerytów i rencistów, na których 
pobiera się dodatki rodzinne. 

Legitymacja ZSU-u z odpowiednim wpisem i dowód  
osobisty lub inny dokument stwierdzający toŜsamość. 

4. Osoby, które ukończyły 70 rok Ŝycia. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający  
toŜsamość pasaŜera. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Boguszowa-Gorc. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, 
z mocą obowiązującą od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszła  
w Ŝycie. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 

JÓZEF B. WALISZEWSKI 
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UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU 

z dnia 3 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarow ania przestrzen-
nego obszarów wiejskich dla cz ęści północno- zachodniej gminy Strzegom 
obejmuj ącej wsie: Goczałków, Goczałków Górny, Rogo źnica, Graniczna, 
                         Wieśnica, śółkiewka, Kostrza, śelazów 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 17 
pkt 14, art. 20 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz w związku z 
uchwałą nr 55/02 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 30 września 2002 r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów wiejskich gminy Strzegom i uchwałą nr 64/03 Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia 4 września 2003 r. zmieniającą uchwałę nr 55/02 
Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia 30 września 2002 r. w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
obszarów wiejskich gminy Strzegom, Rada Miejska w Strzegomiu uchwala, co 
następuje: 

 
 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich dla części północno-
zachodniej gminy Strzegom obejmującej wsie: Goczał-
ków, Goczałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wie-
śnica, śółkiewka, Kostrza, śelazów, zwany dalej pla-
nem. 

2. Integralną częścią miejscowego planu są następujące 
załączniki graficzne: 

1)nr   1 –  tereny  rolne i leśne wsi Goczałków, 
Goczałków Górny, Rogoźnica, Granicz-
na, Wieśnica, śółkiewka, Kostrza, śela-
zów – skala 1:5 000, 

2) nr   2 – wieś Goczałków – skala 1:1000, 
3) nr   3 –  wieś Goczałków Górny – skala 1:1000, 
4) nr   4 –  wieś Graniczna – skala 1:1000, 
5) nr   5 –  wieś Kostrza – skala 1:1000, 
6) nr   6 –  wieś Rogoźnica – skala 1:1000, 
7) nr   7 – wieś Wieśnica – skala 1:1000, 
8) nr   8 –  wieś śelazów – skala 1:1000, 
9) nr   9 –  wieś śółkiewka – skala 1:1000, 

10) nr 10 –  teren Pomnika Zagłady w Rogoźnicy – 
skala 1:2000, 

11) nr 11 –  teren eksploatacji kamienia Rogoźnica – 
skala 1:2000, 

12) nr 12 –  teren eksploatacji kamienia Kostrza – 
skala 1:2000, 

13) nr 13 –  teren eksploatacji kamienia śółkiewka – 
skala 1:2000, 

14) nr 14 –  teren eksploatacji kamienia Goczałków 
– skala 1:2000, 

15) nr 15 –  teren przemysłowy Rogoźnica − Go-
czałków – skala 1:2000, 

16) nr 16 –  teren przemysłowy Rogoźnica – skala 
1:2000, 

17) nr 17 –  teren mieszkaniowo-usługowy Rogoźni-
ca – skala 1:2000, 

18) nr 18 −  eren mieszkaniowo-usługowy Goczał-
ków Górny –skala 1: 2000. 

3.  Załącznikami do uchwały są: 
Nr 19 – rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisa-
nych w planie, inwestycji w zakresie infrastruktury 
technicznej naleŜącej do zadań własnych gminy oraz 
zasadach ich finansowania. 
Nr 20 – rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag 
do projektu planu. 

USTALENIA WSTĘPNE 

§ 2 

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

zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa  
w § 1 niniejszej uchwały, 

2) przepisach szczególnych − naleŜy przez to rozumieć 
przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi oraz 
ograniczenia w dysponowaniu terenem, wynikające z 
prawomocnych decyzji administracyjnych, 

3) rysunkach planów − naleŜy przez to rozumieć gra-
ficzny zapis planów, będących załącznikami graficz-
nymi ,o których mowa w § 1 ust. 2 , 

4) terenie − naleŜy przez to rozumieć obszar ograniczo-
ny  na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, w 
którego kaŜdym punkcie obowiązują te same ustale-
nia, 

5) przeznaczeniu podstawowym terenu − naleŜy przez 
to rozumieć działalność wyznaczoną do lokalizacji w 
danym terenie, 

6) przeznaczeniu uzupełniającym terenu − naleŜy przez 
to rozumieć działalność inną niŜ podstawowa, do-
puszczoną do lokalizacji na danym terenie przy speł-
nieniu dodatkowych warunków,  
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7) przeznaczeniu tymczasowym − naleŜy przez to ro-
zumieć funkcję, która moŜe być ustalona dla terenu w 
określonym horyzoncie czasowym, 

8) usługach publicznych − naleŜy przez to rozumieć 
funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie 
lub z przewagą funduszy publicznych  
w dziedzinach: oświaty, kultury, zdrowia i opieki spo-
łecznej, sportu i rekreacji, oraz innych, których po-
wyŜsze grupy nie dotyczą bezpośrednio lub pośred-
nio, a mają charakter usług ogólnospołecznych, reali-
zowanych w ramach zadań własnych przez samorząd 
lokalny oraz w ramach zadań zleconych lub wprowa-
dzonych w drodze negocjacji przez administrację 
rządową, 

9) usługach komercyjnych − naleŜy przez to rozumieć 
funkcje terenów i obiektów realizowanych całkowicie 
lub z przewagą funduszy niepublicznych  
w dziedzinach: handlu, gastronomii, rzemiosła, 
szkolnictwa zdrowia, kultury i rozrywki, sportu  
i rekreacji, instytucji finansowych i ubezpieczenio-
wych, siedzib stowarzyszeń, związków, izb zawodo-
wych i gospodarczych, jednostek projektowych i con-
sultingowych, instytucji gospodarczych, środków ma-
sowej komunikacji i łączności oraz innych, których 
powyŜsze grupy nie dotyczą bezpośrednio lub po-
średnio, a mają charakter usługi i obsługi, pod warun-
kiem niepowodowania negatywnego oddziaływania 
(ponadnormatywnych zanieczyszczeń i zakłóceń 
środowiska oraz konfliktów sąsiedztwa) z innymi 
funkcjami, 

10) kalenicowym układzie zabudowy − naleŜy przez to 
rozumieć budynek lub zespół budynków o dachach 
dwuspadowych, których kalenica jest równoległa do 
nieprzekraczalnej linii zabudowy, a w przypadku za-
budowy o niewyznaczonej planem linii zabudowy, do 
osi najbliŜszej drogi, przy której zlokalizowany jest 
budynek. 

§ 3 
1. Ustaleniami planu są: 

1) przeznaczenie terenów (oznaczenia funkcji zawar-
te § 10 niniejszej uchwały) oraz linie rozgranicza-
jące tereny o róŜnym przeznaczeniu lub  róŜnych 
zasadach zagospodarowania; 

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego; 

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu 
kulturowego; 

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabyt-
ków oraz dóbr kultury współczesnej; 

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania 
przestrzeni publicznych; 

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

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, ustalonych na 
podstawie odrębnych przepisów,  
w tym terenów górniczych, a takŜe naraŜonych na 
niebezpieczeństwo powodzi oraz zagroŜonych 
osuwaniem się mas ziemnych; 

8) szczegółowe warunki scalania i podziału nieru-
chomości; 

9) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych 
oraz terenów słuŜących organizacji imprez maso-
wych; 

10) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
oraz ograniczenia w ich uŜytkowaniu, w tym za-
kaz zabudowy; 

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

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

13) stawki procentowe, na podstawie których ustala 
się opłatę, o której mowa w art. 36  
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

14) granice pomnika zagłady. 
2. Elementami informacyjnymi są: 

1) Ustalenia obowiązujące na podstawie przepisów 
szczególnych oraz innych obowiązujących decyzji. 

USTALENIA OGÓLNE 

§ 4 

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego 
oraz wymagania wynikaj ące z potrzeb kształtowania 

przestrzeni publicznej 

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

2) Dopuszcza się dokonywanie nowych podziałów geode-
zyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu do drogi 
publicznej dla podzielonych nieruchomości z uwzględ-
nieniem ustaleń § 5 ust. 2 i 3 pkt 5 oraz spełnienia wa-
runków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usy-
tuowanie. 

3) UciąŜliwość prowadzonej działalności produkcyjnej w 
zakresie emisji hałasu, wibracji, zanieczyszczeń po-
wietrza, nie moŜe powodować przekroczenia obowiązu-
jących norm na granicy własności terenu, na jakim jest 
lokalizowana.  

4) Plan nie przewiduje lokalizacji obiektów handlowych o 
powierzchni sprzedaŜowej powyŜej 2000 m2,  
o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 8 ustawy  
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

5) Na terenie planu ustala się maksymalną wielkość 
obiektów handlowych – 300 m2 powierzchni sprzeda-
Ŝowej. 

6) Dla obsługi komunikacyjnej ustala się tereny dróg 
określone liniami rozgraniczającymi. 

7) Jako przeznaczenie tymczasowe, na terenie planu, 
ustala się uŜytkowanie istniejące do czasu wprowa-
dzenia inwestycji zgodnie z przeznaczeniem ustalo-
nym w planie lub wydaniem stosownych decyzji admi-
nistracyjnych. Dla istniejącej zabudowy niezgodnej z 
przeznaczeniem podstawowym i uzupełniającym do-
puszcza się remonty obiektów z zakazem ich rozbu-
dowy. 

§ 5 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu 
układu komunikacyjnego 

Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną  
w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami po-
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mocniczymi) i wprowadza się ich następującą klasyfikację 
funkcjonalną: 
1. 1KD(G) − droga wojewódzka nr  374  – o parametrach 

drogi głównej, szerokość w liniach rozgraniczających 
jak obecnie. Dopuszcza się ich poszerzenie na wnio-
sek inwestora uzasadniony projektem modernizacji 
drogi i za zgodą właścicieli terenów sąsiednich. 
1) Szerokość jezdni = 7,0 m, w szczególnie uzasad-

nionych wypadkach na terenie istniejącej zabudowy 
dopuszcza się szerokość jezdni 6,0 m. 

2) Wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy wa-
runków widoczności i bezpieczeństwa ruchu. 

3) Dopuszcza się lokalizację środków ochrony czynnej 
przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego 
na terenach zabudowanych przeznaczonych na sta-
ły pobyt ludzi. 

4) Określa się minimalną nieprzekraczalną linię zabu-
dowy od zewnętrznej krawędzi jezdni: 
a) dla obiektów nieprzeznaczonych na stały pobyt 

ludzi, nie mniej niŜ 10 m od granicy jezdni  
b) dla obiektów przeznaczonych na stały pobyt lu-

dzi – 30 m. 
5) Ogranicza się ilość wjazdów na drogi wojewódzkie 

do niezbędnych i istniejących, dla nowych obiektów 
naleŜy organizować wjazdy na drogi niŜej sklasyfi-
kowane. 

6) Nowe włączenia  do dróg wojewódzkich naleŜy 
uzgadniać z Dolnośląskim Zarządem Dróg Woje-
wódzkich. 

7) Lokalizowanie sieci infrastruktury  technicznej w li-
niach rozgraniczających moŜliwa  jest tylko za zgo-
dą zarządzającego. 

2. 2KD(G) − rezerwa pod obwodnice drogi wojewódzkiej 
na przebiegu drogi wojewódzkiej nr 374 do drogi krajo-
wej nr 5 – o parametrach drogi głównej, minimalna sze-
rokość w liniach rozgraniczających  25–30 m. 
1) Do czasu uzgodnienia  terminu realizacji drogi  

i warunków wprowadzenia jej do planu miejscowego, 
sposób uŜytkowania terenu pozostaje bez zmian. 
Obiekty i urządzenia budowlane, w tym sieci infra-
struktury, mogą być wznoszone tylko jako tymcza-
sowe, a ich usunięcie w wypadku budowy drogi na-
stąpi na koszt właściciela, bez odszkodowania. Nie-
ruchomości połoŜone w pasie terenu przeznaczo-
nym na realizację obwodnicy, stanowiące własność 
Skarbu Państwa, nie mogą być zbyte bez zgody 
właściwego zarządu drogi. Zmianę zagospodarowa-
nia terenu przyległego naleŜy uzgodnić w zakresie 
moŜliwości włączenia do ruchu drogowego z przy-
szłym zarządcą drogi. 

2) Szerokość jezdni minimum  7,0 m. 
3) Dopuszcza się lokalizację środków ochrony czynnej 

przed szkodliwym wpływem ruchu samochodowego 
na terenach zabudowanych przeznaczonych na sta-
ły pobyt ludzi. 

4) Określa się minimalną nieprzekraczalną linię zabu-
dowy od linii rozgraniczających rezerwę terenu pod 
obwodnicę 20 m. 

5) Do czasu zrealizowania drogi, rezerwa terenu nie 
pełni funkcji obsługi terenów przyległych.  

6) Lokalizowanie sieci infrastruktury  technicznej  
w liniach rozgraniczających moŜliwa  jest tylko za 
zgodą zarządzającego. 

3. 1KD(L), 2KD(L), 3KD(L), 4KD(L), 5KD(L), 6KD(L), 
7KD(L), 8KD(L), 9KD(L) − droga lokalna 
1) szerokość w liniach rozgraniczających =  

15−20 m, 
2) szerokość jezdni = 5,0−6,0 m, 
3) wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy wa-

runków widoczności i bezpieczeństwa ruchu, 
4) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elemen-

tów małej architektury, 
5) dopuszcza się organizowanie stanowisk postojo-

wych, sposób ich zagospodarowania jest formą or-
ganizacji zagospodarowania tymczasowego, 

6) określa się minimalną nieprzekraczalną linię zabu-
dowy dla obszarów zabudowanych w odległości 8 
m, a poza terenem zabudowanym 20 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni. Na terenach stref ochro-
ny konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabu-
dowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwa-
tora zabytków. 

4. 1KD(D), 2KD(D), 3KD(D), 4KD(D), 5KD(D), 6KD(D), 
7KD(D), 8KD(DF), 9KD(D) − droga dojazdowa 
1) szerokość w liniach rozgraniczających =  

10−12 m, 
2) szerokość jezdni = 5,0−6,0 m, 
3) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku ze-

wnętrznym, 
4) wymagana korekta łuków drogi w celu poprawy wa-

runków widoczności i bezpieczeństwa ruchu, wy-
łącznie poza granicami Parku Narodowego,   

5) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz elemen-
tów małej architektury, 

6) dopuszcza się organizowanie stanowisk postojo-
wych, sposób ich zagospodarowania jest formą or-
ganizacji zagospodarowania tymczasowego, 

7) określa się minimalną nieprzekraczalną linię zabu-
dowy dla obszarów zabudowanych w odległości 6 
m, a poza terenem zabudowanym 15 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni. Na terenach stref ochro-
ny konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabu-
dowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwa-
tora zabytków. 

5. 1KDW ,2KDW , 3KDW, 4KDW, 5KDW, 6KDW, 
7KDW, 8KDW, 9KDW − droga wewnętrzna wśród za-
budowy mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, od-
powiadające parametrom dróg poŜarowych, utwardzo-
ne, przystosowane do przejazdu pojazdów straŜy po-
Ŝarnej i obsługi komunalnej, 
1) szerokość w liniach rozgraniczających dla ruchu 

jednokierunkowego =  min. 5 m, 
2) szerokość jezdni utwardzonej dla ruchu jednokie-

runkowego =  min. 3,5 m, 
3) szerokość w liniach rozgraniczających dla ruchu 

dwukierunkowego =  min. 8 m, 
4) szerokość jezdni utwardzonej dla ruchu dwukierun-

kowego =  min. 5,0 m, 
5) minimalne promienie skrętu = 11 m na łuku ze-

wnętrznym,  
6) określa się minimalną nieprzekraczalną linię zabu-

dowy dla obszarów zabudowanych w odległości 6 
m, a poza terenem zabudowanym 15 m od ze-
wnętrznej krawędzi jezdni. Na terenach stref ochro-
ny konserwatorskiej dopuszcza się inne linie zabu-
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dowy zgodnie z wytycznymi właściwego konserwa-
tora zabytków. 

6. W liniach rozgraniczających 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) dodatkowe elementy przekroju poprzecznego drogi, 
jeŜeli nie koliduje to z podstawowymi elementami 
drogi, wymagają odpowiedniego poszerzenia linii 
rozgraniczających dróg, 

5) ścieŜki rowerowe lokalizowane wzdłuŜ dróg woje-
wódzkich i powiatowych wymagają rozszerzenia linii 
rozgraniczających dróg o teren niezbędny, nie 
mniejszy niŜ 5 m, 

6) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa ru-
chu reklam, obiektów małej architektury, 

7) do czasu realizacji projektowanych odcinków dróg 
lub poszerzenia do docelowych parametrów istnie-
jących dróg dopuszcza się dotychczasowy sposób 
zagospodarowania terenów, bez moŜliwości wpro-
wadzania trwałych obiektów budowlanych, uniemoŜ-
liwiających docelową realizację ustaleń planu. 

7. Miejsca postojowe  
Ustala się następującą minimalną liczbę miejsc posto-
jowych: 
a) Lokale mieszkalne – 1 miejsce postojowe na  

1 mieszkanie. 
b) Biura, urzędy − 20 miejsc postojowych na  

1000 m2 powierzchni uŜytkowej. 
c) Obiekty handlowe, restauracje, kawiarnie −  

30 miejsc postojowych na 1000 m2  powierzchni 
uŜytkowej. 

d) Hotele, pensjonaty − 30 miejsc postojowych na 100 
łóŜek. 

e) Obiekty sportowe – 10 miejsc postojowych na 100 
uŜytkowników jednocześnie. 

f) Domy kultury, świetlice, kina, kluby, biblioteki – 10 
miejsc postojowych na 100 uŜytkowników jedno-
cześnie. 

g) Przychodnie zdrowia, gabinety lekarskie –  
15 miejsc postojowych na 1000 m2 powierzchni 
uŜytkowej. 

h) Szkoły, przedszkola, Ŝłobki – 20 miejsc postojo-
wych na 100 zatrudnionych. 

i) Zakłady produkcyjne – 20 miejsc postojowych na 
100 zatrudnionych. 

§ 6 

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu  
                      infrastruktury technicznej: 

1. Ustala si ę ogólne zasady uzbrojenia terenu w in-
frastruktur ę techniczn ą: 
1) Realizacja uzbrojenia terenu powinna wyprzedzać 

wykonanie dróg. 
2) Uzbrojenie terenu powinno być zlokalizowane w li-

niach rozgraniczających dróg i ulic, w uzgodnieniu z 
zarządcami dróg, lub innych przestrzeni publicz-
nych. W sytuacjach szczególnie uzasadnionych 
względami technicznymi bądź bezpieczeństwa do-

puszcza się przeprowadzenie sieci poza układem 
ulic pod warunkiem zachowania ustaleń obowiązu-
jących przepisów szczególnych. 

3) Wszelkie inwestycje oraz zmiany w zakresie za-
opatrzenia w ciepło, wodę, gaz, energię elektrycz-
ną, sieć telekomunikacyjną, odprowadzania ście-
ków oraz lokalizacji urządzeń technicznych na tere-
nie objętym planem wymagają uzyskania warunków 
technicznych od właściwych zarządców sieci. 

2. W zakresie zaopatrzenia w wod ę ustala si ę: 
1) Zaopatrzenie dla celów bytowo-gospodarczych, 

przeciwpoŜarowych i grzewczych z istniejącej sieci 
wodociągowej. 

2) Zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usługo-
wo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpoŜarowej 
rozdzielczą siecią wodociągową moŜna prowadzić 
w terenie zabudowanym lub przewidzianym do za-
budowy w liniach rozgraniczających dróg oraz na te-
renach nieprzewidzianych pod zabudowę, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami szczególnymi, ze 
szczególnym uwzględnieniem warunków dostępno-
ści do wody dla celów przeciwpoŜarowych oraz 
uwzględnieniem ustaleń  § 6 ust. 1 pkt 2. 

3) Dopuszcza się zaopatrzenie w wodę dla celów by-
towych z własnych ujęć po spełnieniu warunków 
sanitarnych zgodnych z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

3. W zakresie odprowadzenia i oczyszczenia ście-
ków sanitarnych ustala si ę: 
1) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków 

do gruntu, cieków powierzchniowych oraz podziem-
nych, 

2) odprowadzenie ścieków sanitarnych poprzez sys-
temem grawitacyjno-tłoczny, 

3) prowadzenie odcinków kanalizacji sanitarnej poza 
liniami rozgraniczającymi ulic w uzgodnieniu  
z właścicielami nieruchomości, po formalnym usta-
leniu zasad dostępności do sieci w sytuacjach awa-
ryjnych lub w celu jej modernizacji, 

4) zakaz lokalizacji bezodpływowych zbiorników na 
nieczystości płynne (szamb) oraz oczyszczalni 
przydomowych na terenach skanalizowanych, 

5) dla nieruchomości niepodłączonych do kanalizacji 
sanitarnej, do czasu jej realizacji dopuszcza się bu-
dowę szczelnych bezodpływowych zbiorników lub 
przydomowych oczyszczalni ścieków, 

6) wymóg podczyszczania ścieków przemysłowych, 
przed odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej,  
zgodnie z warunkami określonymi przez administra-
tora sieci, 

7) zakaz podłączania ścieków sanitarnych do kanali-
zacji deszczowej, 

8) rozbudowę zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej 
w terenach istniejącej i planowanej zabudowy z za-
chowaniem normatywnych odległości od innych 
sieci infrastruktury technicznej. 

4. W zakresie odprowadzenia wód deszczowych 
ustala si ę: 
prowadzone w liniach rozgraniczających ulic odprowa-
dzenie wód opadowych za pomocą istniejących lub 
projektowanych kolektorów, do istniejących rowów (za 
zgodą ich zarządcy). 

5. W zakresie zaopatrzenia w gaz: 
1) Dla sieci rozdzielczej niskiego ciśnienia dopuszcza 

się: 
a) rozbudowę rozdzielczej sieci gazowej niskiego 

ciśnienia na terenach istniejącego i nowego za-
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inwestowania według technicznych warunków 
przyłączenia, 

b) modernizację istniejącej sieci gazowej, 
c) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcinków 

sieci gazowej (maksymalnie średniego ciśnienia) 
poza liniami rozgraniczającymi ulic,  
w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości; 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
stępności w sytuacjach awaryjnych lub  
w celu  modernizacji sieci. 

2) Na terenie opracowania występują następujące 
urządzenia i sieci przesyłowe: 
a) punkt pomiarowy Goczałków, 
b) gazociąg przesyłowy podwyŜszonego średniego 

ciśnienia relacji Lubiechów – Biertnatki, DN 300, 
PN 1.6 MPa, 

c) gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia relacji 
Jawor – w. Olszany, DN 250, PN 6.3 Mpa. 

3) Dla gazociągów wysokiego i podwyŜszonego śred-
niego ciśnienia ustala się strefy: 
a) 15 m na terenach rolnych oznaczonych symbo-

lem R dla lokalizacji grzebalisk zwierząt, 
b) na terenach oznaczonych na rysunku planu 

symbolem: RL, R, ustala się zakaz sadzenia 
drzew i krzewów w odległości 2 m od osi gazo-
ciągu. 

4) Strefa ochronna sieci gazowej wysokiego i podwyŜ-
szonego średniego ciśnienia, stanowi obszar, w któ-
rym operator sieci jest uprawniony do zapobiegania 
działalności mogącej mieć negatywny wpływ na jej 
trwałość i prawidłową eksploatację. 

5) Ustala się obowiązek uzgadniania z operatorem 
sieci gazowej, lokalizacji obiektów wzdłuŜ strefy 
ochronnej, przed wydaniem pozwolenia na budowę. 

6) Dla strefy ochronnej gazociągu wysokiego  
i podwyŜszonego średniego ciśnienia ustala się na-
stępujące zasady zagospodarowania: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu do 

sieci infrastruktury technicznej oraz swobodnego 
przemieszczania się wzdłuŜ gazociągu, 

c) dopuszcza się lokalizację sieci podziemnego 
uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu i na wa-
runkach określonych przez zarządcę gazociągu, 

d) w pasie 4 m (po 2 m od osi gazociągu) obowią-
zuje: 
− zakaz sadzenia drzew i krzewów, 
− zagospodarowanie zielenią niską, 

e) zakaz prowadzenia działalności mogącej zagro-
zić trwałości gazociągu podczas eksploatacji. 

7) Dla nowo projektowanych lub modernizowanych 
dróg krzyŜujących się z gazociągiem wysokiego i 
podwyŜszonego średniego ciśnienia sposób zabez-
pieczenia gazociągu oraz projekt budowlany naleŜy 
uzgadniać z zarządcą sieci. 

6. W zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala si ę: 
Postuluje się wykorzystywanie nieuciąŜliwych źródeł 
ciepła – energii elektrycznej, gazu, oleju opałowego lub 
innych niekonwencjonalnych źródeł energii cieplnej. 

7. W zakresie zaopatrzenia w energi ę elektryczn ą 
ustala si ę: 
1) adaptuje się istniejące stacje transformatorowe, z 

dopuszczeniem moŜliwości ich modernizacji lub li-
kwidacji, 

2) dopuszcza się lokalizowanie stacji transformatoro-
wych na działkach inwestorów, z zachowaniem wa-

runków technicznych wydanych przez zarządcę 
sieci energetycznej, 

3) zaleca się kablowanie istniejących odcinków sieci 
napowietrznych w przypadku kolizji z projektowaną 
zabudową oraz w rejonach intensywnej istniejącej i 
projektowanej zabudowy, po uzgodnieniu z zarząd-
cą sieci, 

4) dopuszcza się przebiegi lokalnych linii elektroener-
getycznych na terenach przewidzianych pod rozwój 
zabudowy w liniach rozgraniczających dróg i ulic 
oraz poza pasem drogowym  
z uwzględnieniem ustaleń § 6 ust. 1 pkt 2, 

5) rozbudowę sieci kablowej elektrycznej wraz  
z niezbędnymi urządzeniami technicznymi dla zasi-
lania terenów nowego zainwestowania według tech-
nicznych warunków przyłączenia, z zachowaniem 
normatywnych odległości od budynków i od innych 
sieci infrastruktury podziemnej.  

8. W zakresie zaopatrzenia w sie ć telekomunikacyj-
ną dopuszcza si ę: 
rozbudowę linii kablowych telekomunikacyjnych w cią-
gach komunikacyjnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami o lokalizacji sieci, w liniach rozgraniczają-
cych ulic (w pasie chodnika) z uwzględnieniem ustaleń 
§ 6 ust. 1 pkt 2.  
Dopuszcza się równieŜ lokalizację masztów telefonii 
komórkowej na terenach oznaczonych symbolem  
U i P, pod warunkiem spełnienia przepisów szczegól-
nych. 

9. W zakresie gromadzenia i usuwania odpadów: 
Ustala się obowiązek gromadzenia stałych odpadów 
bytowo-gospodarczych do szczelnych pojemników 
kontenerów zlokalizowanych przy posesjach, przy za-
pewnieniu ich systematycznego wywozu na zorgani-
zowane wysypisko odpadów komunalnych. 

§ 7 

Zasady ochrony krajobrazu kulturowego, dziedzictwa 
kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury współcze-

snej 

1. Ustala się ochronę konserwatorską obszarów  
w granicach stref ochrony konserwatorskiej wyznaczo-
nych na rysunku planu: 

2. Strefa „A" ścisłej ochrony konserwatorskiej oraz 
obszary prawnie chronione wpisane do rejestru 
zabytków  
a) obejmuje: obszar pomnika zagłady w Rogoźnicy, 

układ we wsi Goczałków oraz obiekty w rejestrze 
zabytków (ust. 6 niniejszego paragrafu), 

b) ustala się wykonanie szczegółowego planu rewalo-
ryzacji obszarów połoŜonych w obszarze, 

c) nakazuje się zachowanie historycznego układu 
przestrzennego, tj. rozplanowania dróg, ulic, pla-
ców, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbani-
stycznych i kompozycji zieleni, 

d) ustala się konserwację zachowanych głównych 
elementów układu przestrzennego, szczególnie: 
posadzek, ścian i elewacji  oraz dąŜenia w miarę 
moŜliwości do usunięcia elementów uznanych za 
zniekształcające załoŜenie historyczne i odtworze-
nia elementów zniszczonych w oparciu  
o szczegółowe warunki określane kaŜdorazowo 
przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 
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e) ustala się obowiązek uzgodnienia z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków wszelkich zmian na-
wierzchni dróg oraz zmian lub korekty przebiegu 
dróg, 

f) ustala się konieczność dostosowania nowej zabu-
dowy do historycznej kompozycji przestrzennej w 
zakresie sytuacji, skali, bryły, podziałów architekto-
nicznych, proporcji powierzchni muru  
i otworów oraz nawiązanie formami współczesnymi 
do lokalnej tradycji architektonicznej, 

g) ustala się usunięcie lub przebudowanie obiektów 
dysharmonizujących przestrzeń zabytkową, 

h) ustala się zakaz realizacji dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy oraz dachów o 
asymetrycznym nachyleniu połaci, 

i) ustala się zasadę, iŜ wszelka działalność budowla-
na wymaga pisemnego zezwolenia Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków.  

3. Strefa „B" cz ęściowej ochrony konserwatorskiej 
a) obejmuje układy we wsi Goczałków, Goczałków 

Górny, Kostrza, Rogoźnica, śelazów, śółkiewka, 
zgodnie z rysunkiem planu, 

b) ustala się zachowanie zasadniczych elementów hi-
storycznego rozplanowania, w tym przede wszyst-
kim układu dróg, podziału działek i sposobu zago-
spodarowania działek siedliskowych, 

c) ustala się restaurację i modernizację techniczną 
obiektów o wartościach kulturowych z dostosowa-
niem współczesnej funkcji do wartości obiektów, 

d) wszelka działalność inwestycyjna powinna być pro-
wadzona z uwzględnieniem istniejących juŜ związ-
ków przestrzennych i planistycznych, 

e) ustala się wymóg uzgadniania z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków zmian rodzaju na-
wierzchni dróg oraz korekt lub zmian w ich przebie-
gu, 

f) ustala się dostosowanie nowej zabudowy do histo-
rycznej kompozycji przestrzennej w zakresie skali i 
formy bryły zabudowy, przy załoŜeniu harmonijnego 
współistnienia elementów kompozycji historycznej i 
współczesnej, 

g) na obszarze strefy ochrony konserwatorskiej „B" 
ustala się wymóg konsultowania i uzgodnienia  
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków działań 
inwestycyjnych. Dotyczy to remontów, przebudów 
oraz zmiany funkcji obiektów figurujących w wyka-
zie zabytków architektury i budownictwa, 

h) ustala się przystosowywanie wysokości nowych 
budynków do wysokości budynków sąsiadujących, 

i) ustala się rezygnację z dachów o mijających się po-
łaciach na wysokości kalenicy oraz dachów  
o asymetrycznym nachyleniu połaci, 

j) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych da-
chówką ceramiczną lub innymi materiałami natural-
nymi stosowanymi w obszarze opracowania planu. 

4. Strefa „K" ochrony krajobrazu kulturowego 
a) obejmuje układy wsi Goczałków i Rogoźnica zgod-

nie z rysunkiem planu, 
b) ustala się restaurację zabytkowych elementów kra-

jobrazu urządzonego, ewentualnie z częściowym 
ich odtworzeniem, 

c) ustala się ochronę krajobrazu naturalnego związa-
nego przestrzennie z historycznym załoŜeniem, 

d) ustala się w miarę moŜliwości ochronę form  
i sposobu uŜytkowania terenów takich jak: rozłogi 

pól, układ dróg, miedz, zadrzewień śródpolnych, 
alei, szpalerów, grobli, stawów, przebiegu cieków 
wodnych, 

e) ustala się likwidowanie elementów dysharmonizują-
cych i uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków odnośnie nowych inwestycji, 

f) ustala się poddanie nowej zabudowy szczególnym 
rygorom odnośnie gabarytów i sposobu kształtowa-
nia, dachy o stromych połaciach, krytych dachówką 
ceramiczną, ewentualnie z uŜytkowym poddaszem 
skrytym w dachu, o ile szczegółowe wytyczne nie 
stanowią inaczej, 

g) ustala się rezygnację z dachów płaskich, dachów o 
mijających się połaciach na wysokości kalenicy 
oraz z dachów o asymetrycznym nachyleniu połaci, 

h) ustala się dachy o stromych połaciach, krytych da-
chówką ceramiczną lub innymi materiałami natural-
nymi stosowanymi w obszarze opracowania planu. 

5. Strefa „OW" obserwacji archeologicznej dla miej-
scowo ści o średniowiecznej metryce i stanowisk 
archeologicznych  
a) obejmuje układy wsi Graniczna, Kostrza, Rogoźni-

ca, Wieśnica, śółkiewka zgodnie z rysunkiem pla-
nu, 

b) nakazuje się, aby wszelkie inwestycje planowane 
na obszarach objętych strefą „OW" były  uzgadnia-
ne ze Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, 

c) na obszarze działek, na których leŜą stanowiska 
archeologiczne, wszelka działalność inwestycyjna 
uzaleŜniona jest od opinii Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, którą inwestor lub osoba upowaŜ-
niona zobowiązana jest uzyskać na piśmie.  

6. Ochronie konserwatorskiej na podstawie przepisów 
odrębnych podlegają  obiekty i obszary zabytkowe oraz 
stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabyt-
ków. 

7. Ustala się ochronę konserwatorską obiektów zabytko-
wych ujętych w ewidencji (wykazie) zabytków nieru-
chomych. 

8. Pomnik Zagłady 
W celu ochrony Pomnika Zagłady Rogoźnica ustala się: 
1) tymczasowo strefę ochroną 100 m i  granice Pomnika 

(granice Pomnika stanowią granice terenu oznaczone-
go symbolem UK) − do czasu wejścia  
w Ŝycie właściwego rozporządzenia w sprawie granic 
Pomnika Zagłady i jego strefy, 

2) na terenie Pomnika Zagłady  i jego strefy obowiązują 
przepisy szczególne. 

§ 8 

Zasady ochrony środowiska, przyrody oraz sposoby 
zagospodarowania terenów lub obiektów podlegaj ą- 
   cych ochronie na podstawie odr ębnych przepisów: 

1. Strefa ochrony sanitarnej cmentarzy 
1) określa się strefę ochrony sanitarnej od cmentarzy 

skanalizowanych w odległości 50 m od granicy 
cmentarza, 

2) wyklucza się lokalizację w obszarze strefy nowej 
zabudowy przeznaczonej na stały pobyt ludzi. 

2. Strefy ochrony uj ęć wody  ustalono decyzją dla uję-
cia wody w śelazowie. 
1) Dla strefy ochrony bezpośredniej ujęcia wody, usta-

lonej po granicach terenu oznaczonego symbolem  
W na rysunkach planów, obowiązują następujące 
ograniczenia: 
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a) zabrania się uŜytkowania gruntów do celów nie-
związanych z eksploatacją wody, 

b) ogranicza się do niezbędnych potrzeb przeby-
wanie osób niezatrudnionych przy urządzeniach 
wody, 

c) teren podlega stałemu dozorowi sanitarnemu. 
2) Dla strefy wewn ętrznej ochrony po średniej uj ę-

cia wody , oznaczonej na rysunku planu, obowiązu-
ją następujące zakazy: 
a) stosowania środków ochrony roślin niedopusz-

czonych do stosowania w strefach ochronnych 
ujęć wody, 

b) wprowadzania ścieków do ziemi i do wód po-
wierzchniowych, 

c) lokalizowania cmentarzy i grzebalisk zwierząt, 
d) gromadzenia odpadów stałych i płynnych w spo-

sób zagraŜający ujęciu, 
e) przechowywania i składowania odpadów promie-

niotwórczych, 
f) lokalizowania nowych ujęć wody, 
g) lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm 

hodowlanych, 
h) rolniczego wykorzystywania ścieków, 
i) intensywnego chowu ryb, 
j) urządzania pryzm kiszonkowych, 
k) pojenia i wypasania zwierząt, 
l) gromadzenia olejów i  produktów ropopochod-

nych i innych substancji chemicznych oraz ruro-
ciągów do ich transportu, 

m) urządzania parkingów i obozowisk, 
n) wykonywana robót melioracyjnych i wykopów, 
o) wydobywania kopalin, 
p) mycia pojazdów mechanicznych, 
q) wykonywania odwodnień budowlanych i górni-

czych, 
r) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów ko-

munalnych i przemysłowych, ponadto: 
s) dopuszcza się stosowanie nawozów sztucznych 

w dawkach ustalonych po wykonaniu analizy 
zasobności gleb. 

3) Dla strefy zewnętrznej ochrony po średniej uj ę-
cia wody , oznaczonej na rysunku planu, obowiązu-
ją następujące zakazy: 
a) wprowadzania ścieków do ziemi i wód po-

wierzchniowych bez naleŜytego ich oczyszcza-
nia, 

b) lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt, 
c) gromadzenia odpadów stałych i płynnych w spo-

sób zagraŜający ujęciu, 
d) przechowywania i składowania odpadów promie-

niotwórczych, 
e) lokalizowania nowych ujęć wody poza ujęciami 

inwestora, 
f) lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm 

hodowlanych, 
g) gromadzenia olejów i produktów ropopochodnych 

i innych substancji chemicznych oraz rurocią-
gów do ich transportu, 

h) lokalizowania wysypisk i wylewisk odpadów ko-
munalnych i przemysłowych. 

3. 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. 

4. Obszary udokumentowanych złóŜ surowców mineral-
nych − rozpoczęcie eksploatacji złoŜa moŜliwe jest 
dopiero po wypełnieniu obowiązków określonych w 
ustawie Prawo geologiczne oraz w innych przepisach 
szczególnych. 

5. Na terenie objętym opracowaniem planu ustala się 
obowiązek zapewnienia funkcjonowania istniejącej sieci 
drenarskiej. 

§ 9 

Zasady i warunki podziału terenów na działki budow-
lane 

1. Ustala się  minimalne szerokości frontu działki budow-
lanej (mierzonej w linii zabudowy): 
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN = 20 m 
b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, UP, P, 

PBS, AG = 24 m 
2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych 

działek budowlanych: 
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

wolno stojącej = 800 m2, 
bliźniaczej = 500 m2, 

b) w zabudowie oznaczonej symbolem MU, U, UP, P, 
PBS, AG = 900 m2, 

c) w zabudowie oznaczonej symbolem ME  
=800 m2, 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 10 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów  

TERENY ROLNE I LEŚNE Z  ZAKAZEM ZABUDOWY 
ustalone na zał ączniku nr 1 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 

1. od 1 R1   do 1 R41 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe, ł ąki i pastwiska  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze 
transportu rolnego o szerokości  
5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo-wodne obszarów przyległych,  
z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

2. od 1 ZL1 do 1 ZL37 
Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów i za-
drzewie ń. 
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
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2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  
z wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o 
plany urządzania lasów. 

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki dydak-
tyczne, ścieŜki rowerowe). 

3. od 1ZLp1 do 1 ZLp18 
Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów i za-
drzewie ń – planowane.  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie z 

wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o 
plany urządzania lasów. 

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki dydak-
tyczne, ścieŜki rowerowe). 

4. 1 W1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzeń za-
opatrzenia 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 
nieoczyszczonych ścieków go gruntu i wód po-
wierzchniowych. 

3) W granicach ogrodzenia ograniczenia i zakazy do-
tyczące strefy ochrony bezpośredniej określone w 
przepisach szczególnych. 

5. 1 ZC1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni cmen-
tarnej. 
1) Dopuszcza się ogrodzenie terenu ogrodzeniem o 

wysokości nieprzekraczającej 1,6 m, 
2) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 

technicznej, wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla 
pieszych i obiektów małej architektury. 

6. 1 ZI1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni izola-
cyjnej. 
1) Ustala się zagospodarowanie terenu zielenią wy-

soką i niską, 
2) Dopuszcza się urządzenia ochrony czynnej aku-

stycznej, budowy wałów ochronny akustycznej, 
lokalizację ekranów akustycznych, 

3) Dopuszcza się sieci i urządzenia infrastruktury 
technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisa-
mi. 

7. 1KK1, 1KK2 
Przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji 
kolejowej. 
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3) Wszelkie prace w obrębie terenu i jego bezpo-
średnim sąsiedztwie wymagają uzgodnień z za-
rządca terenu. 

4) Dopuszcza się przekształcenia terenu i obiektów 
na cele usługowe, składowe i produkcyjne za zgo-
dą i na warunkach określonych przez zarządcę te-
renu. 

WIEŚ GOCZAŁKÓW – TERENY PRZEZNACZONE DO 
ZABUDOWY  

ustalone na zał ączniku nr 2 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 

8. 2 MN1, 2 MN2, 2 MN3, 2 MN4, 2 MN5, 2 MN6, 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza.  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, 

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

9. 2 MN7 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolnostoj ąca lub bli źnia-
cza . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa. 
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b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna.  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K” i „B” ustalone w  § 7. 

10. 2 MN8 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 

budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K”  ustalone w  § 7. 

11. 2 MN/RM 9, 2 MN/RM 10, 2 MN/RM 11, 2 MN/RM 12 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w 
gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodni-
czych i.  
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, gastronomii i handlu, 
usług rzemiosła i działalność związana z ob-
sługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
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drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 
usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe); 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

6) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej "K"  ustalone w  § 7. 

12. 2 MN13 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolnostoj ąca lub bli źnia-
cza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „B” ustalone w  § 7. 

13. 2 MN14 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
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liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej "K"  ustalone w  § 7. 

14. 2 MN15 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i gara-
Ŝe, infrastruktura techniczna  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 

miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % 
powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do  
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

15. 2 MU1, 2 MU2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo −−−− usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 kondygnacji 
nadziemnych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz nie 
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więcej niŜ 10 m licząc od poziomu terenu (najniŜ-
szego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do  
60% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, zie-
leń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w mo-
dernizowanych i nowo projektowanych budynkach 
mieszkalnych połaci dachowych od 30° do 45°, w 
układzie symetrycznym, dopuszcza się dachy 
wielospadowe, zakazuje się stosowania dachów o 
mijających się połaciach na wysokości kalenicy. 

16. 2 MU3 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo −−−− usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  

i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

5) Na terenie obowiązują ograniczenia dla strefy kon-
serwatorskiej „K” zgodnie z  § 7. 

17. 2 MU4, 2 MU5 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo −−−− usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
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leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

5) Na terenie obowiązują ograniczenia dla strefy kon-
serwatorskiej „B” zgodnie z  § 7. 

18. 2 MU6, 2 MU7 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo −−−− usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowobudowanej 

zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c)  ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 

stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

19. 2 MU8, 2 MU9 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
 produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

5) Na terenie obowiązują ograniczenia dla strefy kon-
serwatorskiej „K” zgodnie z § 7. 

20. 2 MU10, 2 MU11 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
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dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów  
o mijających się połaciach na wysokości kale-
nicy. 

21. 2 MU12, 2 MU13 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i gara-
Ŝe, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, 
place zabaw, obiekty małej architektury, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzenne-
go: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów  
o mijających się połaciach na wysokości kale-
nicy. 

5) Na terenie obowiązują ograniczenia dla strefy kon-
serwatorskiej „K” zgodnie z  § 7. 

22. 2 MU14 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
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zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów  
o mijających się połaciach na wysokości kale-
nicy. 

23. 2 MU15 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 

a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów  
o mijających się połaciach na wysokości kale-
nicy. 

24. 2 MN16 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza.  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi wbudowane –maksymalnie do 50% po-
wierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 
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c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „B” ustalone w  § 7. 

25. 2 MW1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa,  
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

d) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-
nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) dopuszcza się  stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach 
mieszkalnych połaci dachowych do 45°,  
w układzie symetrycznym, dopuszcza się da-
chy wielospadowe. 

26. 2 MW2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa,  
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

d) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 
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d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

27. 2 MW/MU 3 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna i zabudowa mieszkaniowo- 
-usługowa 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 

związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

b) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K” ustalone w  § 7. 

28. 2 MW4 
Przeznaczenie podstawowe −−−− zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa,  
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

d) zieleń urządzona. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy; 
b) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „B” ustalone w  § 7. 

29. 2 MW5, 2 MW6, 2 MW 7, 2 MW8, 2 MW9 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa,  
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

d) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
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i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K” ustalone w  § 7. 

30. 2 MW10 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa,  
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

d) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy; 
b) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-

renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „B” ustalone w  § 7. 

31. 2 UP1, 2 UP2, 2 UP3 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług publicz-
nych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, 

b) obiekty i boiska sportowe, 
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) remonty, rozbudowa, modernizacja, adaptacje i 

przebudowy istniejących obiektów  
z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, 
z zastrzeŜeniem zgodności z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, moŜliwość lokaliza-
cji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi publiczne i komercyjne oraz lokale 
mieszkalne z zastrzeŜeniem zgodności no-
wych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska,  

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

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych; 
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d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-
wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną, 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 14 m licząc od pozio-
mu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych do  45°, w układzie 
symetrycznym, dopuszcza się dachy wielo-
spadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” ochro-
ny konserwatorskiej, zgodnie z  § 7. 

32. 2 U1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługowa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-

zanej z obsługą kamieniarstwa. 
2)  Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudo-

wa i remonty obiektów istniejących, budowa no-
wych budynków  na drodze wtórnych podziałów 
działek, zabudowa odtworzeniowa po budynkach 
zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-

wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych od 20 do  45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

33. 2 U2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługowa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-

zanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-
wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
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i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, do-
puszcza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „K” ochro-
ny konserwatorskiej, zgodnie z  § 7. 

34. 2 U3 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługowa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-

zanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy; 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych, 

d) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

e) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

f) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-
wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną; 

g) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, do-
puszcza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” ochro-
ny konserwatorskiej, zgodnie z  § 7. 

35. 2 P1, 2 P2 
1. Przeznaczenie podstawowe − tereny działalno ści 

produkcyjnej, baz i składów. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, ekrany aku-
styczne, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, 
d) obiekty handlu detalicznego i hurtowego. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-
dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków, zabudowa odtworzeniowa po 
budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) Ustala się zakaz, ze względu na bezpośred-

nie sąsiedztwo terenu z zabudową mieszka-
niową wielorodzinną, powodowania uciąŜliwo-
ści w zakresie hałasu i zanieczyszczeń po-
wietrza poza granicami terenu. W przypadku 
stwierdzenia występowania uciąŜliwości dla 
mieszkańców terenów sąsiednich ustala się 
obowiązek czynnej ochrony akustycznej; 

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

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5, 
f) ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni 

izolacyjnej na granicach terenu z zabudową 
mieszkaniową. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych do 45°, do-
puszcza się dachy wielospadowe, 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80 % powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 
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d) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1, 5. 

36. 2 UI 1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług innych – 
stra Ŝnica ochotniczej stra Ŝy po Ŝarne.   
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, 

b) inne usługi publiczne, 
c) obiekty małej architektury,  
d) zieleń urządzona. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dopuszcza się lokalizowanie dominant archi-
tektonicznych – wieŜy straŜnicy wyŜszej niŜ 
8 m; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych do 45°, w ukła-
dzie symetrycznym, dopuszcza się dachy 
wielospadowe. 

37. 2 UKs1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny istniej ących 
obiektów sakralnych, na terenach zagro Ŝenia 
powodziowego. 
1) Zakaz lokalizowania nowej zabudowy niezwiązanej 

z obiektem. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudo-

wa, remonty i modernizacja istniejących obiektów 
sakralnych, z zachowaniem obecnej formy archi-
tektonicznej i skali zabudowy. 

3) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

4) Teren objęty prawną ochrona konserwatorska – 
wpisany do rejestru zabytków – ustalenia w  § 7.  

38. 2 ZP2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszający 
istniejących wartości środowiska przyrodniczego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, urządzeń 
zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych 
ścieŜek dla pieszych, plenerowych obiektów han-
dlowych na potrzeby imprez masowych. 

5) Teren stanowi obszar do rehabilitacji zielenią pu-
bliczną. 

6) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” ochro-
ny konserwatorskiej, zgodnie z  § 7. 

39. 2 ZP1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszający 
istniejących wartości środowiska przyrodniczego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, urządzeń 
zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych 
ścieŜek dla pieszych. 

40. 2 ZC1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni cmen-
tarnej −−−− cmentarze czynne wraz z rezerw ą pod 
ich rozbudow ę. 
1) Dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

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

2) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla 
pieszych, obiektów małej architektury. 

3) Obowiązuje strefa o szerokości 50 m wokół terenu 
cmentarza wyłączona z moŜliwości lokalizacji no-
wych budynków mieszkaniowych oraz remonty 
budynków, bez moŜliwości rozbudowy. 

4) Teren objęty w części ochroną strefy „K” ochrony 
konserwatorskiej – ustalenia w  § 7.  

41. 2 ZD1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny ogródków 
działkowych. 
1) Dopuszcza się ogrodzenie terenu  ogrodzeniem 

pełnym o wysokości nieprzekraczającej 1,6 m. 
2) Dopuszcza się lokalizację urządzeń i sieci infra-

struktury technicznej, wytyczanie utwardzonych 
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ścieŜek dla pieszych, obiektów małej architektury, 
altan ogrodowych i budynków gospodarczych. 

3) Ustala się zakaz lokalizacji budynków z pomiesz-
czeniami na stały pobyt ludzi. 

42. 2 R1, 2 R2, 2 R3, 2 R4 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze 
transportu rolnego o szerokości  
5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo- wodne obszarów przyległych, z wy-
łączeniem strefy ochronnej gazociągu podwyŜ-
szonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu dla dopuszczal-
nej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną. 

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 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
dróg w  § 5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8. 

43. 2 ZI1, 2 ZI2. 2 ZI3 
Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni izola-
cyjnej. 
Na przedmiotowym terenie obowiązuje: 
1) Zakaz zabudowy terenu z dopuszczeniem prowa-

dzenia ścieŜek rowerowych i pieszych oraz sieci 
napowietrznej i podziemnej infrastruktury tech-

nicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi. 

2) Zagospodarowanie terenu zielenią wysoką i niską. 
44. 2 KK1, 2 KK2, 2 KK3 

Przeznaczenie podstawowe − tereny komunikacji 
kolejowej.  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 
3) Wszelkie prace w obrębie terenu i jego bezpo-
średnim sąsiedztwie wymagają uzgodnień z za-
rządcą terenu. 

4) Dopuszcza się przekształcenia terenu i obiektów 
na cele usługowe, składowe i produkcyjne za zgo-
dą i na warunkach określonych przez zarządcę te-
renu. 

WIEŚ GOCZAŁKÓW GÓRNY– TERENY PRZEZNA-
CZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 3 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
45. 3 MN1, 3 MN2, 3 MN3, 3 MN4, 3 MN5 

Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza.  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa. 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
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60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

46. 3 RM1, 3 RM2, 3 RM3, 3 RM4 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, gastronomii i handlu, 
usług rzemiosła i działalność związana z ob-
sługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 

sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 

usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-

leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

47. 3 MU1, 3 MU2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

48. 3 MU3 
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Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy; 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” ochro-
ny konserwatorskiej, zgodnie z  § 7. 

49. 3 MW1, 3 MW2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) zabudowa usługowa,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

c) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

d) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) dopuszcza się  stosowanie w modernizowa-
nych i nowo projektowanych budynkach 
mieszkalnych połaci dachowych do 45°,  
w układzie symetrycznym, dopuszcza się da-
chy wielospadowe. 

50. 3 U1, 3 U2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługowa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-

zanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
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zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-
wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w mo-
dernizowanych i nowo projektowanych budyn-
kach połaci dachowych od 20 do  45°, dopusz-
cza się dachy wielospadowe. 

51. 3 RU/U1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny obsługi pro-
dukcyjnej w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych oraz gospodarstwach le-
śnych i rybackich i zabudowy usługowej.  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacja budynków na inne cele usługowe, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

b) rozbudowa i remonty istniejących obiektów, 
budowa nowych budynków zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy, 
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo, 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 8 m li-
cząc od poziomu terenu (najniŜszego) do oka-
pu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe, zakazuje się stosowania 
dachów o mijających się; 

d) wskaźnik intensywności zabudowy: 1, 2.  
5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem pla-

nu, obowiązują ograniczenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „B” ustalonej w  § 7.  

52. 3 ZP1, 3 ZP2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszający 
istniejących wartości środowiska przyrodniczego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, urządzeń 
zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych 
ścieŜek dla pieszych, plenerowych obiektów han-
dlowych na potrzeby imprez masowych. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ograniczenia dla strefy „B” ochrony 
konserwatorskiej, zgodnie z § 7. 

53. 3 R1, 3 R2, 3 R3, 3 R4 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych - uprawy polowe.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze 
transportu rolnego o szerokości  
5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo-wodne obszarów przyległych,  
z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 
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e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu dla dopuszczal-
nej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną. 

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 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
dróg w  § 5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8. 

54. 3 WS1, 3 WS2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny wód otwar-
tych i płyn ących. 
Dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację 
nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgod-
ności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

WIEŚ GRANICZNA– TERENY PRZEZNACZONE DO 
ZABUDOWY  
ustalone na załączniku nr 4 do uchwały, oznaczone sym-
bolami: 
55. 4 MN1, 4 MN2, 4 MN3 

Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po bu-
dynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu prze-
strzennego: 

a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

56. 4 RM1 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, gastronomii i handlu, 
usług rzemiosła i działalność związana z ob-
sługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 

sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 

usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
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stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30 -45 ; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

57. 4 MU1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 

sąsiedztwie zabudowy; 
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  

3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

5) Na terenie obowiązują ograniczenia dla „OW”  ob-
serwacji archeologicznej, zgodnie z  § 7. 

58. 4 MU2, 4 MU3, 4 MU4, 4 MU5, 4 MU6, 4 MU7 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 

sąsiedztwie zabudowy; 
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
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leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do  45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

59. 4 P1, 4 P2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny działalno ści 
produkcyjnej, baz i składów. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, ekrany 
akustyczne, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, 
d) obiekty handlu detalicznego i hurtowego. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5, 
e) ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni izo-

lacyjnej na granicach terenu z zabudową 
mieszkaniową 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 10 m licząc od pozio-
mu terenu (najniŜszego) do okapu dachu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych  do  45°, dopusz-
cza się dachy wielospadowe. 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 5. 

60. 4 ZP1, 4 ZP2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszający 
istniejących wartości środowiska przyrodniczego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, urządzeń 
zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych 
ścieŜek dla pieszych, plenerowych obiektów han-
dlowych na potrzeby imprez masowych. 

61. 4 R1, 4 R2, 4 R3, 4 R4, 4 R5 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze 
transportu rolnego o szerokości  
5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo-wodne obszarów przyległych,  
z wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu dla dopuszczal-
nej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną. 

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 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
dróg w  § 5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8. 

62. 4 WS1, 4 WS2, 4 WS3 
Przeznaczenie podstawowe − tereny wód otwar-
tych i płyn ących. 
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Dopuszcza się przebudowę, modernizację i realizację 
nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich zgod-
ności z obowiązującymi przepisami szczególnymi. 

WIEŚ KOSTRZA – TERENY PRZEZNACZONE DO 
ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 5 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
63. 5 MN/RM1, 5 MN/RM2, 5 MN/RM3, 5 MN/RM4, 5 

MN/RM5, 5 MN/RM6 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w 
gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodni-
czych.  
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, gastronomii i handlu, 
usług rzemiosła i działalność związana z ob-
sługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć 
stan środowiska, stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 
usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe); 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

64. 5 MN/RM7 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w 
gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodni-
czych i.  
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, gastronomii i handlu, 
usług rzemiosła i działalność związana z ob-
sługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 
usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe); 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 
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d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie (traw-
niki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

5) Na terenie obowiązują, w granicach zgodnie  
z rysunkiem planu, ograniczenia strefy dla „OW” 
obserwacji archeologicznej, zgodnie z § 7. 

65. 5 MN/RM8 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna i zabudowa zagrodowa w 
gospodarstwach rolnych hodowlanych i ogrodni-
czych i.  
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, gastronomii i handlu, 
usług rzemiosła i działalność związana z ob-
sługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 
usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu, dachy o 
symetrycznym układzie połaci (w tym dopusz-
czalne wielospadowe); 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych naleŜy 
dostosować do skali sąsiadującej, istniejącej, za-
budowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę  
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% 
powierzchni działek, pozostałą część naleŜy uŜyt-
kować jako czynną biologicznie (trawniki, zieleń 
ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1,0. 

66. 5 MN9 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi wbudowane – maksymalnie do  50% po-
wierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60% 
powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
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45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

67. 5 RM/MU1 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowo-
usługowa .  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i gara-
Ŝe, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, 
place zabaw, obiekty małej architektury, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa, remonty istniejących obiektów oraz 
budowa nowych pod warunkiem spełnienia 
przepisów szczególnych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 
usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną, 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

68. 5 RM2 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, gastronomii i handlu, 
usług rzemiosła i działalność związana z ob-
sługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 

sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 

usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony ob-
serwacji archeologicznej „OW”, ustalone  
w  § 7. 

69. 5 MU1, 5 MU2 
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Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych.  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

70. 5 MU3, 5 MU4 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-

dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do  45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony ob-
serwacji archeologicznej „OW”, ustalone  
w  § 7. 

71. 5 MU5 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 
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3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy, 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1, 2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „B”, i obserwacji archeologicznej 
„OW” ustalone w  § 7. 

72. 5 MU6, 5 MU7 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  

i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 % 
powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do  45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

73. 5 UKs1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny istniej ących 
obiektów sakralnych , na terenach zagroŜenia po-
wodziowego. 
1) Zakaz lokalizowania nowej zabudowy niezwiązanej 

z obiektem. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudo-

wa, remonty i modernizacja istniejących obiektów 
sakralnych, z zachowaniem obecnej formy archi-
tektonicznej i skali zabudowy. 

3) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

4) Teren objęty prawną ochrona konserwatorska – 
wpisany do rejestru zabytków – ustalenia  
w  § 7.  

74. 5 PG/U1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny powierzch-
niowej eksploatacji surowców mineralnych i za-
kładów górniczych i zabudowy usługowej. 
Teren stanowi obszar eksploatacji i przeróbki złoŜa 
kamienia. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) zwałowisko zewnętrzne nakładu, 
e) urządzenia i obiekty technologiczne, 
f) budynki administracyjne i zaplecze socjalne, 
g) urządzenia transportowe, 
h) obiekty obsługi technicznej i infrastrukturalnej. 
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2) Na terenie dopuszcza się składowanie mas skal-
nych i ziemnych, pod warunkiem zachowania 
przepisów szczególnych. 

3) Tereny niezagospodarowane na cele technolo-
giczne zagospodarować zielenią izolacyjną. 

4) Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego po-
wodowane zapyleniem w procesie eksploatacji 
granitu przez prace wiertnicze i urabianie skał oraz  
kruszenie i sortowanie surowca nie moŜe powo-
dować na terenie poza granicami zakładu stęŜenia 
przekraczającego dopuszczalne normy. 

5) Ustala się kierunki rekultywacji: 
a) Dla wyrobiska kopalni wraz z ociosami skal-

nymi jako teren nieprzydatny do rekultywacji, 
pozostawienie w stanie poeksploatacyjnym ja-
ko element krajobrazu, przewidując jego ogro-
dzenie. 

b) Dla wierzchowiny i skarp nadkładów oraz tere-
nów przyległych kierunek leśny. 

c) Dla zakładów przeróbczych, w tym osadników 
technologicznych kierunek rolny. 

d) Na terenie zakładu i obiektów przeróbczych do-
puszcza się po zakończeniu eksploatacji prze-
znaczenie obiektów i terenu pod inną działal-
ność przemysłową. 

e) Przedsiębiorca zobowiązany jest do opracowa-
nia dokumentacji rekultywacyjnej. 

6) Glebę z gruntów zakładów górniczych naleŜy 
zdejmować sukcesywnie, składując w miejscach 
wyznaczonych projektem zagospodarowania zło-
Ŝa. Po zakończeniu eksploatacji, wykorzystać ją 
do rekultywacji wyrobiska i zwałowiska zewnętrz-
nego. 

7) Ustala się obowiązek nasycenia terenu zielenią 
wysoką izolacyjną poprzez wprowadzenie nasa-
dzeń na terenach przyległych do zakładów górni-
czych i wyrobisk oraz poprzez wprowadzanie pasa 
zieleni izolacyjnej wzdłuŜ granic zakładów prze-
róbczych o szerokości min. 5 m. 

8) ZagroŜenie hałasem eliminować poprzez dobór 
odpowiednich osłon izolacyjnych i ekranów dźwię-
kochłonnych oraz pasów zieleni. 

9) Dla zabudowy usługowej ustala się następujące 
parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, do-
puszcza się dachy wielospadowe. 

75. 5 U1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługowa . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-

zanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych; 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwolenia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-
wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych od 20 do  45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

76. 5 UI 1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług innych – 
stra Ŝnica ochotniczej stra Ŝy po Ŝarnej . 
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, 

b) inne usługi publiczne, 
c) obiekty małej architektury,  
d) zieleń urządzona. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń - rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
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budynków, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu, dopusz-
cza się lokalizowanie dominant architektonicz-
nych – wieŜy straŜnicy wyŜszej niŜ 8 m; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych do 45°,  
w układzie symetrycznym, dopuszcza się da-
chy wielospadowe. 

77. 5 UP1, 5 UP2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług publicz-
nych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, 

b) obiekty i boiska sportowe, 
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) remonty, rozbudowa, modernizacja, adaptacje i 

przebudowy istniejących obiektów  
z zachowaniem dominującej funkcji usługowej, 
z zastrzeŜeniem zgodności z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, moŜliwość lokaliza-
cji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi publiczne i komercyjne oraz lokale 
mieszkalne z zastrzeŜeniem zgodności no-
wych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska,  

b) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-

zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych,  
o wysokich walorach architektonicznych; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-
wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architektoniczną, 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe 14 m licząc od pozio-
mu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych do 45°,  
w układzie symetrycznym, dopuszcza się da-
chy wielospadowe. 

78. 5 US1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług sportu  
i rekreacji na wydzielonych działkach. 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) lokalizowanie obiektów kubaturowych bezpo-
średnio związanych z przeznaczeniem pod-
stawowym oraz usług gastronomii, 

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

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna,  

b) obiekty małej architektury. 
3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 8 m li-
cząc od poziomu terenu (najniŜszego) do oka-
pu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 40 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,5; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie połaci 
dachowych do  45°, w układzie symetrycznym, 
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dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazuje 
się stosowania dachów o mijających się poła-
ciach na wysokości kalenicy; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
79. 5 ZC1 

Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni cmen-
tarnej − cmentarze czynne wraz z rezerwą pod ich 
rozbudowę. 
1) Dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

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

2) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, wytyczanie utwardzonych ścieŜek dla 
pieszych, obiektów małej architektury, 

3) Obowiązuje strefa o szerokości 50 m wokół terenu 
cmentarza wyłączona z moŜliwości lokalizacji no-
wych budynków mieszkaniowych oraz remonty 
budynków, bez moŜliwości rozbudowy. 

4) Teren objęty prawną ochrona konserwatorska – 
wpisany do rejestru zabytków – ustalenia w  § 7.  

80. 5 ZP1, 5 ZP2, 5 ZP3 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszający 
istniejących wartości środowiska przyrodniczego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, urządzeń 
zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych 
ścieŜek dla pieszych, plenerowych obiektów han-
dlowych na potrzeby imprez masowych. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” ochro-
ny konserwatorskiej, zgodnie z  § 7. 

81. 5 ZP4 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepisy 
szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach te-
renu naleŜy wprowadzać w sposób nienaruszający 
istniejących wartości środowiska przyrodniczego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktury 
technicznej, obiektów małej architektury, urządzeń 
zabawowych dla dzieci, wytyczanie utwardzonych 
ścieŜek dla pieszych, plenerowych obiektów han-
dlowych na potrzeby imprez masowych. 

82. 5 R1, 5 R2, 5 R3, 5 R4, 5 R5, 5 R6 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych - uprawy polowe.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze 
transportu rolnego o szerokości  
5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłą-
czeniem strefy ochronnej gazociągu podwyŜ-
szonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-
nia zabudowy i urządzania terenu dla dopuszczal-
nej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną. 

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 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
dróg w  § 5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60 
% powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8. 

83. 5 R7 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe, ł ąki i pastwiska. 
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodarcze 
transportu rolnego o szerokości  
5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg 
dojazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których reali-
zacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo-wodne obszarów przyległych, z wyłą-
czeniem strefy ochronnej gazociągu podwyŜ-
szonego średniego ciśnienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem za-
chowania przepisów szczególnych. 

84. 5 E 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 9 –  727  – Poz. 255  

Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzeń 
elektroenergetycznych −−−− stacje transformatoro-
we  
UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 

WIEŚ ROGOŹNICA – TERENY PRZEZNACZONE DO 
ZABUDOWY  
ustalone na załączniku nr 6 do uchwały, oznaczone sym-
bolami: 
85. 6 MN1, 6 MN2, 6 MN3, 6 MN4, 6 MN5, 6 MN6, 6 

MN7, 6 MN8 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza.  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym dopuszcza się prowadzenia dzia-
łalności związanej z obsługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w  § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K”  ustalone w §  7. 

86. 6 MN9 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi , 
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „B” i „OW” ustalone w §  7. 

87. 6 MN10, 6 MN11 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 
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a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

88. 6 MN12, 6 MN13, 6 MN14, 6 MN15 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 

zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K” ustalone w §  7. 

89. 6 MN/MW16 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza  
i zabudowy wielorodzinnej. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi,  
b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 
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b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K” ustalone  
w § 7. 

90. 6 MN17, 6 MN18 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli źnia-
cza . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z przepi-
sami szczególnymi do obiektów mogących po-
gorszyć stan środowiska, stwarzających uciąŜ-
liwości dla mieszkańców i środowiska przyrod-
niczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszących 
(usług wbudowanych) ustala się obowiązek 
wydzielenia w obrębie własności dodatkowych 

miejsc postojowych dla samochodów uŜytkow-
ników stałych i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie moŜe 

przekroczyć 3 kondygnacji nadziemnych, w 
tym poddasze uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 
m licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K”  ustalone w §  7. 

91. 6 MU1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych.  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i gara-
Ŝe, infrastruktura techniczna, zieleń urządzona, 
place zabaw, obiekty małej architektury, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy, 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
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4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 60% 
powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do  45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się połaciach 
na wysokości kalenicy. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K”, obserwacji archeologicz-
nej „OW” ustalone w §  7. 

92. 6 MU2, 6 MU3, 6 MU4 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy, 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 kondy-
gnacji nadziemnych, w tym poddasze uŜytko-
we, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od poziomu 
terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów  
o mijających się połaciach na wysokości kale-
nicy. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K”, ustalone  
w § 7. 

93. 6 MU5, 6 MU6, 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza si ę 
lokalizacj ę budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe  
i garaŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architektu-
ry, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności zwią-
zanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 
i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-
wy; 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 
sąsiedztwie zabudowy; 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo 
budowanej zabudowy nie moŜe przekroczyć  

4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 
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c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do  45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów  
o mijających się połaciach na wysokości kale-
nicy. 

94. 6 RM/U1, 6 RM/U2 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych i zabudowy mieszkaniowej jed-
norodzinnej. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła i działal-
ność związana z obsługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 

sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 

usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K”, ustalone w §  7. 

95. 6 RM/MN1 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych i zabudowa usługowa.  
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła i działal-
ność związana z obsługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 

sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 

usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „B”, ustalone w §  7. 

96. 6 RM3 
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Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodo-
wa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych.  
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła i działal-
ność związana z obsługą kamieniarstwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura tech-
niczna, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe 
i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudowa 
odtworzeniowa po budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej w 

sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniających 

usługowych ustala się obowiązek wydzielenia 
w obrębie własności dodatkowych miejsc po-
stojowych dla samochodów uŜytkowników sta-
łych i przebywających okresowo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształtowa-

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

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
3 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dachy o symetrycznym układzie połaci (w tym 
dopuszczalne wielospadowe)  
o pokryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych nale-
Ŝy dostosować do skali sąsiadującej, istnieją-
cej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i do-
jazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 80% 
powierzchni działek, pozostałą część naleŜy 
uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,0. 

97. 6 MW/U1, 6 MW/U2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna i zabudowa usługowa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy; 
b) zabrania się lokalizowania w granicach działek 

obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem pla-
nu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony kon-
serwatorskiej „K”  ustalone w §  7. 

98. 6 MW/U3, 6 MW/U4, 6 MW/U5 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowa wielorodzinna i zabudowa usługowa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, infra-
struktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbudowa 

i remonty obiektów istniejących, budowa nowych 
budynków  na drodze wtórnych podziałów działek, 
zabudowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabudo-

wy; 
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b) zabrania się lokalizowania w granicach działek 
obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego; 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla sa-
mochodów osobowych, ich lokalizację naleŜy 
przewidzieć w projekcie zagospodarowania te-
renu, obiekty te powinny posiadać ujednolicone 
gabaryty i formę architektoniczną, 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budowa-

nej zabudowy nie moŜe przekroczyć  
4 kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część na-
leŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K” i obserwacji archeologicz-
nej „OW” , ustalone w §  7. 

99. 6 MW7, 6 MW8 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy; 
b) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go; 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla 
samochodów osobowych, ich lokalizację na-
leŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-

wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną, 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do  
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza 
się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K” , ustalone w §  7. 

100. 6 U1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługo-
wa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności 

związanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
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naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K” , ustalone w §  7. 

101. 6 U2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługo-
wa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności 

związanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „B” , i obserwacji archeologicz-
nej „OW” ustalone w §  7. 

102. 6 U3 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługo-
wa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności 

związanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
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a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-
wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „B” i strefy obserwacji arche-
ologicznej „OW”,  ustalone w §  7. 

103. 6 U/UP4 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługo-
wa z usługami publicznymi. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności 

związanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 

a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-
wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochro-
ny konserwatorskiej „B” i strefy obserwacji 
archeologicznej „OW”,  ustalone w §  7. 

104. 6 U5 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługo-
wa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności 

związanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
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a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-
wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K” , ustalone w §  7. 

105. 6 U6 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługo-
wa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne; 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności 

związanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych od 20 do 45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

106. 6 UP1, 6 UP2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług pu-
blicznych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, 

b) obiekty i boiska sportowe, 
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) remonty, rozbudowa, modernizacja, adapta-

cje i przebudowy istniejących obiektów  
z zachowaniem dominującej funkcji usługo-
wej, z zastrzeŜeniem zgodności z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, moŜliwość 
lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi publiczne i komercyjne oraz lokale 
mieszkalne z zastrzeŜeniem zgodności no-
wych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie  
z przepisami szczególnymi do obiektów mo-
gących pogorszyć stan środowiska,  

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

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną, 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 14 m licząc od 
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poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych do  45°,  
w układzie symetrycznym, dopuszcza się 
dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy ochrony 
konserwatorskiej „K” , ustalone  
w §  7. 

107. 6 UKs1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny istniej ących 
obiektów sakralnych , na terenach zagroŜenia po-
wodziowego. 
1) Zakaz lokalizowania nowej zabudowy niezwiąza-

nej z obiektem. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń- rozbudo-

wa, remonty i modernizacja istniejących obiek-
tów sakralnych, z zachowaniem obecnej formy 
architektonicznej i skali zabudowy. 

3) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

4) Teren objęty prawną ochrona konserwatorska – 
wpisany do rejestru zabytków – ustalenia w §  7.  

108. 6 UKs2  
Przeznaczenie podstawowe −−−− tereny istniej ących 
obiektów sakralnych,  na terenach zagroŜenia po-
wodziowego. 
1) Zakaz lokalizowania nowej zabudowy nie zwią-

zanej z obiektem. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa, remonty i modernizacja istniejących 
obiektów sakralnych, z zachowaniem obecnej 
formy architektonicznej i skali zabudowy. 

3) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

4) Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej „B” 
– ustalenia w §  7.  

109. 6 ZC1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni 
cmentarnej − cmentarze czynne wraz z rezerwą 
pod ich rozbudowę. 
1) Dopuszcza się ogrodzenie terenu cmentarza 

ogrodzeniem pełnym o wysokości nie przekra-
czającej 1,6 m. 

2) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, wytyczanie utwardzonych ście-
Ŝek dla pieszych, obiektów małej architektury 

3) Obowiązuje strefa o szerokości 50 m wokół te-
renu cmentarza wyłączona z moŜliwości lokali-
zacji nowych budynków mieszkaniowych oraz 
remonty budynków, bez moŜliwości rozbudowy. 

110. 6 ZP1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepi-
sy szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienarusza-
jący istniejących wartości środowiska przyrodni-
czego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, obiektów małej architektury, 
urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 
utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plenero-
wych obiektów handlowych na potrzeby imprez 
masowych. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” 
ochrony konserwatorskiej, zgodnie z §  7. 

111. 6 ZP2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepi-
sy szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienarusza-
jący istniejących wartości środowiska przyrodni-
czego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, obiektów małej architektury, 
urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 
utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plenero-
wych obiektów handlowych na potrzeby imprez 
masowych. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” 
ochrony konserwatorskiej, zgodnie z §  7. 

6) Teren objęty prawną ochrona konserwatorska – 
wpisany do rejestru zabytków – ustalenia w §  7.  

112. 6 R1, 6 R2, 6 R3, 6 R4 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe, ogrodnicze i sadowni-
cze.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-
cze transportu rolnego o szerokości 5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, dopusz-
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cza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo- wodne obszarów przyległych, z 
wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

e) zabudowę związaną z produkcją ogrodniczą i 
sadowniczą, 

f) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych, 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu dla dopusz-
czalnej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną. 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych; 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
od dróg w §  5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8. 

113. 6 KK1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny komunikacji 
kolejowej.  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególny-

mi. 
3) Wszelkie prace w obrębie terenu i jego bezpo-
średnim sąsiedztwie wymagają uzgodnień  
z zarządcą terenu. 

4) Dopuszcza się przekształcenia terenu i obiektów 
na cele usługowe, składowe i produkcyjne za 
zgodą i na warunkach określonych przez za-
rządcę terenu. 

114. 6 KS1 
Przeznaczenie podstawowe – tereny komunikacji 
samochodowej −−−− parking 
1) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególny-

mi. 

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

3) Ustala się obowiązek zagospodarowania terenu 
zielenia ozdobną i izolacyjną. 

4) Ustala się obowiązek podczyszczania wód 
deszczowych i roztopowych z terenu. 

115. 6WS1, 6WS2, 6WS3 
Przeznaczenie podstawowe – tereny wód otwar-
tych i płyn ących. 
Dopuszcza się przebudowę, modernizację i realiza-
cję nowych urządzeń wodnych pod warunkiem ich 
zgodności z obowiązującymi przepisami szczegól-
nymi. 

WIEŚ WIESNICA – TERENY PRZEZNACZONE DO 
ZABUDOWY  
ustalone na załączniku nr 7 do uchwały, oznaczone sym-
bolami: 
116. 7 MN1, 7 MN2, 7 MN3 

Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli ź-
niacza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie  
z przepisami szczególnymi do obiektów mo-
gących pogorszyć stan środowiska, stwarza-
jących uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uŜytkowników stałych  
i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz nie 
więcej niŜ 8 m licząc od poziomu terenu (naj-
niŜszego) do okapu dachu;  
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b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do  
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza 
się dachy wielospadowe. 

117. 7 RM/MN1 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych  i zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła  
i działalność związana z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura 
techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca par-
kingowe i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudo-
wa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniają-

cych usługowych ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0. 

118. 7 MU1, 7 MU2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizacj ę budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architek-
tury, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności 
związanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-
dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy; 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30° do  45°, w układzie symetrycznym, 
dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazu-
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je się stosowania dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy. 

119. 7 RM2, 7 RM3 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych.  
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła  
i działalność związana z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura 
techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca par-
kingowe i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudo-
wa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniają-

cych usługowych ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0. 

120. 7 MW1 

Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy; 
b) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go; 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla 
samochodów osobowych, ich lokalizację na-
leŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-
wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
do  45°, w układzie symetrycznym, dopusz-
cza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  obserwacji ar-
cheologicznej „OW” ustalonej w §  7.  

121. 7 U/RU1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowy usługo-
wej i tereny obsługi produkcyjnej w gospodar-
stwach rolnych, hodowlanych, ogrodniczych 
oraz gospodarstwach le śnych i rybackich . 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 
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a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacja budynków na inne cele usługowe, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

b) rozbudowa i remonty istniejących obiektów, 
budowa nowych budynków zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) Teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy, 
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo, 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 8 m 
licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza 
się dachy wielospadowe, zakazuje się sto-
sowania dachów o mijających się; 

d) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2.  
5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 

planu, obowiązują ograniczenia  obserwacji ar-
cheologicznej „OW” ustalonej w §  7.  

122. 7 U2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa usługo-
wa. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, obiekty małej architektury, 

b) lokale mieszkalne, 
c) dopuszcza się prowadzenia działalności 

związanej z obsługą kamieniarstwa. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-

zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizacje dominant architek-
tonicznych, po uprzednim uzyskaniu zezwo-
lenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną; 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych od 20 do  45°, 
dopuszcza się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ustalenia dla strefy obserwacji 
archeologicznej „OW” ustalone w § 7. 

123. 7 E1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzeń 
elektroenergetycznych −−−− stacje transformato-
rowe. 
UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 

124. 7 ZI1. 7 ZI2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny zieleni izo-
lacyjnej. 
Na przedmiotowym terenie obowiązuje: 
1) Zakaz zabudowy terenu z dopuszczeniem pro-

wadzenia ścieŜek rowerowych i pieszych oraz 
sieci napowietrznej i podziemnej infrastruktury 
technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi. 

2) Zagospodarowanie terenu zielenią wysoką  
i niską. 

125. 7 R1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-
cze transportu rolnego o szerokości 5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowią-
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zującymi przepisami szczególnymi, dopusz-
cza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo- wodne obszarów przyległych, z 
wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych. 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu dla dopusz-
czalnej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną. 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych; 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
od dróg w § 5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8. 

WIEŚ śELAZÓW – TERENY PRZEZNACZONE DO 
ZABUDOWY  
Ustalone na załączniku nr 8 do uchwały, oznaczone sym-
bolami: 
126. 8 MN1 

Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli ź-
niacza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków na drodze wtórnych podzia-

łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie  
z przepisami szczególnymi do obiektów mo-
gących pogorszyć stan środowiska, stwarza-
jących uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uŜytkowników stałych  
i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz nie 
więcej niŜ 8 m licząc od poziomu terenu (naj-
niŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do  
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza 
się dachy wielospadowe. 

127. 8 MN/RM2, 8 MN/RM4, 8 MN/RM5, 8 MN/RM6 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna  zabudowa zagrodowa 
w gospodarstwach rolnych hodowlanych i 
ogrodniczych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła  
i działalność związana z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura 
techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca par-
kingowe i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudo-
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wa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniają-

cych usługowych ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0. 

128. 8 MN3, 8 MN7 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli ź-
niacza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi wbudowane –maksymalnie do 50% 
powierzchni uŜytkowej budynku,  

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie  
z przepisami szczególnymi do obiektów mo-
gących pogorszyć stan środowiska, stwarza-

jących uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uŜytkowników stałych  
i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz nie 
więcej niŜ 8 m licząc od poziomu terenu (naj-
niŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do  
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza 
się dachy wielospadowe. 

129. 8 MU1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa mieszka-
niowo-usługowa, w ramach której dopuszcza się lo-
kalizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych i 
jednorodzinnych, mieszkalno-usługowych oraz 
usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architek-
tury, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności 
związanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki − rozbudowa i remonty 
obiektów istniejących, budowa nowych budyn-
ków  na drodze wtórnych podziałów działek, za-
budowa odtworzeniowa po budynkach zlikwido-
wanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy, 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 
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d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy wielospadowe, zakazuje 
się stosowania dachów  
o mijających się połaciach na wysokości ka-
lenicy. 

5) Teren objęty strefą ochrony konserwatorskiej „B” 
– ustalenia w § 7.  

130. 8 MU2 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizacj ę budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługo-wych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architek-
tury, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności 
związanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-
dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy; 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w § 5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30° do 45°, w układzie symetrycznym, 
dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazu-
je się stosowania dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy. 

131. 8 UI 1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług innych 
– stra Ŝnica ochotniczej stra Ŝy po Ŝarnej.   
1) Dopuszczalne funkcje towarzyszące: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna, 

b) inne usługi publiczne, 
c) obiekty małej architektury,  
d) zieleń urządzona. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-
dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków, zabudowa odtworzeniowa po 
budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-
tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 8 m licząc od po-
ziomu terenu (najniŜszego) do okapu dachu, 
dopuszcza się lokalizowanie dominant archi-
tektonicznych – wieŜy straŜnicy wyŜszej niŜ 
8 m; 
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b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach połaci dachowych do 45°, w ukła-
dzie symetrycznym, dopuszcza się dachy 
wielospadowe. 

132. 8 RU/U1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny obsługi pro-
dukcyjnej w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach le-
śnych i rybackich i zabudowy usługowej  
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacja budynków na inne cele usługowe, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

b) rozbudowa i remonty istniejących obiektów, 
budowa nowych budynków zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy, 
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo, 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 8 m 
licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
do  45°, w układzie symetrycznym, dopusz-
cza się dachy wielospadowe, zakazuje się 
stosowania dachów o mijających się; 

d) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2.  

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia dla strefy ochro-
ny konserwatorskiej „B” oraz terenów objętych 
ochroną konserwatorska – wpisanych do rejestru 
zabytków, ustalonej w 7.  

133. 8 ZP1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepi-
sy szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienarusza-
jący istniejących wartości środowiska przyrodni-
czego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, obiektów małej architektury, 
urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 
utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plenero-
wych obiektów handlowych na potrzeby imprez 
masowych. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” 
ochrony konserwatorskiej, zgodnie z § 7. 

6) Teren objęty prawną ochrona konserwatorska – 
wpisany do rejestru zabytków – ustalenia w §  7.  

134. 8 R1, 8 R2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-
cze transportu rolnego o szerokości 5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, dopusz-
cza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo- wodne obszarów przyległych, z 
wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych. 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu dla dopusz-
czalnej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną. 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych; 
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c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
od dróg w §  5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8. 

135. 8 W1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny 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 go gruntu  
i wód powierzchniowych. 

3) W granicach ogrodzenia ograniczenia i zakazy 
dotyczące strefy ochrony bezpośredniej określo-
ne w przepisach szczególnych. 

WIEŚ śÓŁKIEWKA – TERENY PRZEZNACZONE DO 
ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 9 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
136. 9 MN1, 9 MN2 

Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli ź-
niacza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie  
z przepisami szczególnymi do obiektów mo-
gących pogorszyć stan środowiska, stwarza-
jących uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-

wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uŜytkowników stałych  
i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w §  5. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz nie 
więcej niŜ 8 m licząc od poziomu terenu (naj-
niŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
do  45°, w układzie symetrycznym, dopusz-
cza się dachy wielospadowe. 

137. 9 MN3 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli ź-
niacza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie  
z przepisami szczególnymi do obiektów mo-
gących pogorszyć stan środowiska, stwarza-
jących uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uŜytkowników stałych  
i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
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a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 
moŜe przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz nie 
więcej niŜ 8 m licząc od poziomu terenu (naj-
niŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do 
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza 
się dachy wielospadowe. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” i 
„OW” ochrony konserwatorskiej, zgodnie  
z § 7. 

138. 9 MN/RM4 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna zabudowa zagrodowa  
w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych.  
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła  
i działalność związana z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura 
techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca par-
kingowe i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudo-
wa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniają-

cych usługowych ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-

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

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-

chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” i 
„OW” ochrony konserwatorskiej, zgodnie  
z § 7. 

139. 9 MN5 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa jednorodzinna wolno stoj ąca lub bli ź-
niacza. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) usługi, w tym  dopuszcza się prowadzenia 
działalności związanej z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna,  

c) zieleń urządzona.  
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie  
z przepisami szczególnymi do obiektów mo-
gących pogorszyć stan środowiska, stwarza-
jących uciąŜliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego; 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

c) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usług wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie własności do-
datkowych miejsc postojowych dla samo-
chodów uŜytkowników stałych  
i przebywających okresowo; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe przekroczyć 3 kondygnacji nadziem-
nych, w tym poddasze uŜytkowe, lecz nie 
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więcej niŜ 8 m licząc od poziomu terenu (naj-
niŜszego) do okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
do 45°, w układzie symetrycznym, dopusz-
cza się dachy wielospadowe 

140. 9 RM1 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła  
i działalność związana z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura 
techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca par-
kingowe i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudo-
wa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniają-

cych usługowych ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-

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

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” i 
„OW” ochrony konserwatorskiej, zgodnie  
z §  7. 

141. 9 RM5 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych i zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła  
i działalność związana z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura 
techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca par-
kingowe i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudo-
wa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniają-

cych usługowych ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-

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

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 
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c) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0. 

142. 9 RM/MN2, 9 RM/MN3, 9 RM/MN4, 9 RM/MN5, 9 
RM/MN6, 9 RM/MN7 
Przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagro-
dowa w gospodarstwach rolnych hodowlanych  
i ogrodniczych  i zabudowa mieszkaniowa jednoro-
dzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające; 

a) usługi agroturystyki, usług rzemiosła  
i działalność związana z obsługą kamieniar-
stwa, 

b) urządzenia towarzyszące: infrastruktura 
techniczna, drogi wewnętrzne, miejsca par-
kingowe i garaŜe, obiekty małej architektury. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-

nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej, jednorodzinnej oraz usług to-
warzyszących, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, 

b) rozbudowa i remonty obiektów istniejących, 
budowa nowych budynków mieszkalnych na 
drodze wtórnych podziałów działek, zabudo-
wa odtworzeniowa po budynkach zlikwidowa-
nych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy; 
b) w przypadku lokalizacji funkcji uzupełniają-

cych usługowych ustala się obowiązek wy-
dzielenia w obrębie własności dodatkowych 
miejsc postojowych dla samochodów uŜyt-
kowników stałych i przebywających okreso-
wo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-

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

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną; 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30−450; 

c) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 

80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

e) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0. 

5) Na terenie, w granicach z godnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  dla strefy „B” i 
„OW” ochrony konserwatorskiej, zgodnie  
z §  7. 

143. 9 MW1 
Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowa wielorodzinna. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna, zabudowa garaŜowa, 

b) obiekty sportowe, place zabaw, obiekty małej 
architektury,  

c) zieleń urządzona. 
2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-

dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy; 
b) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go; 

c) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem zespołu garaŜy dla 
samochodów osobowych, ich lokalizację na-
leŜy przewidzieć w projekcie zagospodaro-
wania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną, 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4 Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 12 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
do 45°, w układzie symetrycznym, dopusz-
cza się dachy wielospadowe. 
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5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia  obserwacji ar-
cheologicznej „OW” ustalonej w § 7.  

144. 9 UP1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług pu-
blicznych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, 

b) obiekty i boiska sportowe, 
c) zieleń publiczna, 
d) lokale mieszkalne. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) remonty, rozbudowa, modernizacja, adapta-

cje i przebudowy istniejących obiektów z za-
chowaniem dominującej funkcji usługowej, z 
zastrzeŜeniem zgodności z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi, moŜliwość lokali-
zacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usług na inne 
usługi publiczne i komercyjne oraz lokale 
mieszkalne z zastrzeŜeniem zgodności no-
wych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych zaliczonych zgodnie z prze-
pisami szczególnymi do obiektów mogących 
pogorszyć stan środowiska,  

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

c) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych; 

d) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

e) dopuszcza się wyłącznie realizację trwale 
związanych z gruntem garaŜy, ich lokalizację 
naleŜy przewidzieć w projekcie zagospoda-
rowania terenu, obiekty te powinny posiadać 
ujednolicone gabaryty i formę architekto-
niczną, 

f) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 14 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,0; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych do 45°,  
w układzie symetrycznym, dopuszcza się 
dachy wielospadowe. 

145. 9 US1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny usług sportu 
i rekreacji na wydzielonych działkach. 
1) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 

a) lokalizowanie obiektów kubaturowych bezpo-
średnio związanych z przeznaczeniem pod-
stawowym oraz usług gastronomii, 

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

2) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna,  

b) obiekty małej architektury. 
3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 8 m 
licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu;  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
40% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,5; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie po-
łaci dachowych do  45°, w układzie syme-
trycznym, dopuszcza się dachy wielospado-
we, zakazuje się stosowania dachów o mija-
jących się połaciach na wysokości kalenicy; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
146. 9 ZP1 

Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepi-
sy szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienarusza-
jący istniejących wartości środowiska przyrodni-
czego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, obiektów małej architektury, 
urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 
utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plenero-
wych obiektów handlowych na potrzeby imprez 
masowych. 

5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 
planu, obowiązują ograniczenia dla strefy ochro-
ny konserwatorskiej „B” oraz terenów objętych 
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ochroną konserwatorska – wpisanych do rejestru 
zabytków, ustalonej w § 7.  

147. 9 ZP2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepi-
sy szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienarusza-
jący istniejących wartości środowiska przyrodni-
czego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, obiektów małej architektury, 
urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 
utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plenero-
wych obiektów handlowych na potrzeby imprez 
masowych. 

148. 9 RU/U1, 9 RU/U2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny obsługi pro-
dukcyjnej w gospodarstwach rolnych, hodow-
lanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach le-
śnych i rybackich i zabudowy usługowej. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) lokale mieszkalne. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń: 
a) adaptacja budynków na inne cele usługowe, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

b) rozbudowa i remonty istniejących obiektów, 
budowa nowych budynków zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-

dowy, 
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo, 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 8 m 
licząc od poziomu terenu (najniŜszego) do 
okapu dachu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych do  
45°, w układzie symetrycznym, dopuszcza 
się dachy wielospadowe, zakazuje się sto-
sowania dachów o mijających się; 

d) wskaźnik intensywności zabudowy: 1,2.  
5) Na terenie, w granicach zgodnie z rysunkiem 

planu, obowiązują ograniczenia dla strefy ochro-
ny konserwatorskiej „B”  i „OW”  ustalonej w §  
7.  

149. 9 R1, 9 R2, 9 R3 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-
cze transportu rolnego o szerokości 5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, dopusz-
cza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo- wodne obszarów przyległych, z 
wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych. 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu dla dopusz-
czalnej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną. 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych; 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych o 
spadkach 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy 
od dróg w § 5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 0,8. 

150. 9 E1 
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Przeznaczenie podstawowe – tereny urz ądzeń 
elektroenergetycznych – stacje transformato-
rowe. 
UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególnymi. 

TEREN POMNIKA ZAGŁADY ROGO ŹNICA– TERENY 
PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 10 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
151. 10 UK1, 10 UK2 

Przeznaczenie podstawowe − tereny usług kultury 
– muzeum Gross-Rosen – Pomnik Zagłady.   
1) Zakaz lokalizowania nowej zabudowy nie zwią-

zanej z obiektem. 
2) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne, miejsca parkingowe, infrastruktura 
techniczna, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona. 

3) Teren podlega ochronie jako Pomnik Zagłady, 
ograniczenia i uŜytkowania zgodnie z przepisami 
szczególnymi. 

4) Teren objęty ochroną strefy „A „ochrony konser-
watorskiej”. 

152. 10 P1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny działalno ści 
produkcyjnej, baz i składów. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, ekrany aku-
styczne, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, 
d) obiekty handlu detalicznego i hurtowego. 

2) Teren jest terenem istniejącej zabudowy produk-
cyjno – składowej w bezpośrednim sąsiedztwie 
Pomnika Zagłady. Po wejściu w Ŝycie rozporzą-
dzenia w sprawie granic pomnika i jego strefy 
ochronnej teren moŜe wejść w części lub w ca-
łości obszar strefy ochronnej. Do czasu wejścia 
w Ŝycie ww. rozporządzenia:  
a) dopuszcza się funkcjonowanie istniejącej za-

budowy produkcyjno-składowej,  
b) wszelkie zmiany na terenie polegające na 

rozbudowie, budowie nowych budynków lub 
zmianie działalności wymagają zgody Woje-
wody Dolnośląskiego.  

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone  
w § 5, 

d) dopuszcza się obowiązek wprowadzenia zie-
leni izolacyjnej na granicach terenu  
z zabudową mieszkaniową. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe 10 m licząc od poziomu terenu (najniŜ-
szego) do okapu dachu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych budynkach połaci dacho-
wych  do  45°, dopuszcza si ę dachy wielo-
spadowe. 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,5. 

TEREN EKSPLOATACJI KAMIENIA ROGO ŹNICA– 
TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 11 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
153. 11 PG1, 11 PG2 

Przeznaczenie podstawowe − tereny powierzchnio-
wej eksploatacji surowców mineralnych i zakładów 
górniczych – uŜytkowanie zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 
Teren stanowi obszar eksploatacji i przeróbki złoŜa 
kamienia. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) zwałowisko zewnętrzne nakładu. 
e) magazyny materiałów wybuchowych, 
f) urządzenia i obiekty technologiczne, 
g) budynki administracyjne i zaplecze socjalne, 
h) urządzenia transportowe, 
i) obiekty obsługi technicznej i infrastruktural-

nej, 
j) bocznice kolejowe. 

2) Na terenie dopuszcza się składowanie mas 
skalnych i ziemnych, pod warunkiem zachowa-
nia przepisów szczególnych. 

3) Tereny niezagospodarowane na cele technolo-
giczne zagospodarować zielenią izolacyjną. 

4) Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
powodowane zapyleniem w procesie eksploatacji 
granitu przez prace wiertnicze i urabianie skał 
oraz  kruszenie i sortowanie surowca nie moŜe 
powodować na terenie poza granicami zakładu 
stęŜenia przekraczającego dopuszczalne normy. 

5) Ustala się kierunki rekultywacji: 
a) Dla wyrobiska kopalni wraz z ociosami skal-

nymi jako teren nieprzydatny do rekultywacji, 
pozostawienie w stanie poeksploatacyjnym 
jako element krajobrazu, przewidując jego 
ogrodzenie, 

b) Dla wierzchowiny i skarp nadkładów oraz te-
renów przyległych kierunek leśny. 

c) Dla zakładów przeróbczych w tym osadników 
technologicznych kierunek rolny. 
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d) Na terenie zakładu i obiektów przeróbczych 
dopuszcza się po zakończeniu eksploatacji 
przeznaczenie obiektów i terenu pod inna 
działalność przemysłową. 

e) Przedsiębiorca zobowiązany jest do opraco-
wania dokumentacji rekultywacyjnej. 

6) Glebę z gruntów zakładów górniczych naleŜy 
zdejmować sukcesywnie, składując w miejscach 
wyznaczonych projektem zagospodarowania 
złoŜa. Po zakończeniu eksploatacji, wykorzy-
stać ją do rekultywacji wyrobiska  
i zwałowiska zewnętrznego. 

7) Ustala się obowiązek nasycenia terenu zielenią 
wysoką izolacyjną poprzez wprowadzenie nasa-
dzeń na terenach przyległych do zakładów gór-
niczych i wyrobisk oraz poprzez wprowadzanie 
pasa zieleni izolacyjnej wzdłuŜ granic zakładów 
przeróbczych o szerokości min. 5 m. 

8) ZagroŜenie hałasem eliminować poprzez dobór 
odpowiednich osłon izolacyjnych i ekranów 
dźwiękochłonnych oraz pasów zieleni  

154. 11 P1, 11 P2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny działalno ści 
produkcyjnej , baz i składów. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, ekrany aku-
styczne, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, 
d) obiekty handlu detalicznego i hurtowego. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-
dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków, zabudowa odtworzeniowa po 
budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych; o wy-
sokich walorach architektonicznych, 

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
e) ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni 

izolacyjnej na granicach terenu z zabudową 
mieszkaniową. 

2) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w mo-
dernizowanych i nowo projektowanych budyn-
kach połaci dachowych  do  45°, dopuszcza si ę 
dachy wielospadowe. 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część nale-

Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 1,5 

TEREN EKSPLOATACJI KAMIENIA KOSTRZA– TERENY 
PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 12 do uchwały, oznaczone 
symbolami : 
155. 12 PG1, 12 PG2, 12 PG3, 12 PG4, 12 PG5,  

2 PG6, 
Przeznaczenie podstawowe − tereny powierzchnio-
wej eksploatacji surowców mineralnych i zakładów 
górniczych – uŜytkowanie zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 
Teren stanowi obszar eksploatacji i przeróbki złoŜa 
kamienia. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) zwałowisko zewnętrzne nakładu, 
e) magazyny materiałów wybuchowych, 
f) urządzenia i obiekty technologiczne, 
g) budynki administracyjne i zaplecze socjalne, 
h) urządzenia transportowe, 
i) obiekty obsługi technicznej i infrastruktural-

nej, 
j) bocznice kolejowe. 

2) Na terenie dopuszcza się składowanie mas 
skalnych i ziemnych, pod warunkiem zachowa-
nia przepisów szczególnych. 

3) Tereny niezagospodarowane na cele technolo-
giczne zagospodarować zielenią izolacyjną. 

4) Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
powodowane zapyleniem w procesie eksploatacji 
granitu przez prace wiertnicze i urabianie skał 
oraz  kruszenie i sortowanie surowca nie moŜe 
powodować na terenie poza granicami zakładu 
stęŜenia przekraczającego dopuszczalne normy. 

5) Ustala się kierunki rekultywacji: 
a) Dla wyrobiska kopalni wraz z ociosami skal-

nymi jako teren nieprzydatny do rekultywacji, 
pozostawienie w stanie poeksploatacyjnym 
jako element krajobrazu, przewidując jego 
ogrodzenie. 

b) Dla wierzchowiny i skarp nadkładów oraz te-
renów przyległych kierunek leśny. 

c) Dla zakładów przeróbczych w tym osadników 
technologicznych kierunek rolny. 

d) Na terenie zakładu i obiektów przeróbczych 
dopuszcza się po zakończeniu eksploatacji 
przeznaczenie obiektów i terenu pod inna 
działalność przemysłową. 

e) Przedsiębiorca zobowiązany jest do opraco-
wania dokumentacji rekultywacyjnej. 

6) Glebę z gruntów zakładów górniczych naleŜy 
zdejmować sukcesywnie, składując w miejscach 
wyznaczonych projektem zagospodarowania 
złoŜa. Po zakończeniu eksploatacji, wykorzy-
stać ją do rekultywacji wyrobiska  
i zwałowiska zewnętrznego. 
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7) Ustala się obowiązek nasycenia terenu zielenią 
wysoką izolacyjną poprzez wprowadzenie nasa-
dzeń na terenach przyległych do zakładów gór-
niczych i wyrobisk oraz poprzez wprowadzanie 
pasa zieleni izolacyjnej wzdłuŜ granic zakładów 
przeróbczych o szerokości min. 5 m. 

8) ZagroŜenie hałasem eliminować poprzez dobór 
odpowiednich osłon izolacyjnych i ekranów 
dźwiękochłonnych oraz pasów zieleni.  

156. 12 PGO1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny powierzchnio-
wej eksploatacji do rekultywacji odpadami poeks-
ploatacyjnymi i nieniebezpiecznymi. 
Teren stanowi obszar towarzyszący eksploatacji i 
przeróbki złoŜa kamienia. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia i obiekty technologiczne, 
b) budynki administracyjne i zaplecze socjalne, 
c) urządzenia transportowe,  
d) obiekty obsługi technicznej i infrastruktural-

nej,  
e) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna , 

f) zieleń urządzona. 
2) Ustala się zakaz składowania odpadów komu-

nalnych. 
157. 12 P1 

Przeznaczenie podstawowe − tereny działalno ści 
produkcyjnej, baz i składów. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, ekrany aku-
styczne, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna. 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-

mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

b) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5. 
c) dopuszcza się obowiązek wprowadzenia zie-

leni izolacyjnej na granicach terenu  
z zabudową mieszkaniową. 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a)  wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe 10 m licząc od poziomu terenu (najniŜ-
szego) do okapu dachu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych budynkach połaci dacho-
wych  do  45°, dopuszcza si ę dachy wielo-
spadowe. 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,5. 

158. 12 R1, 12 R2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych - uprawy polowe, ł ąki i pastwiska.  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-
cze transportu rolnego o szerokości 5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, dopusz-
cza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo- wodne obszarów przyległych, z 
wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych. 

159. 12 ZL1,  12 ZL2 
Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów i za-
drzewie ń. 
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  

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

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe). 

160. 12 ZLp1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów i za-
drzewie ń – planowane.  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  

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

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe). 

TEREN EKSPLOATACJI KAMIENIA śÓŁKIEWKA – 
TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 13 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
161. 13 PG1, 12 PG2,  

Przeznaczenie podstawowe − tereny powierzchnio-
wej eksploatacji surowców mineralnych i zakładów 
górniczych – uŜytkowanie zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 
Teren stanowi obszar eksploatacji i przeróbki złoŜa 
kamienia. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) zwałowisko zewnętrzne nakładu, 
e) magazyny materiałów wybuchowych, 
f) urządzenia i obiekty technologiczne, 
g) budynki administracyjne i zaplecze socjalne, 
h) urządzenia transportowe, 
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i) obiekty obsługi technicznej i infrastruktural-
nej, 

j) bocznice kolejowe. 
2) Na terenie dopuszcza się składowanie mas 

skalnych i ziemnych, pod warunkiem zachowa-
nia przepisów szczególnych. 

3) Tereny niezagospodarowane na cele technolo-
giczne zagospodarować zielenią izolacyjną. 

4) Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
powodowane zapyleniem w procesie eksploatacji 
granitu przez prace wiertnicze i urabianie skał 
oraz  kruszenie i sortowanie surowca nie moŜe 
powodować na terenie poza granicami zakładu 
stęŜenia przekraczającego dopuszczalne normy. 

5) Ustala się kierunki rekultywacji: 
a) Dla wyrobiska kopalni wraz z ociosami skal-

nymi jako teren nieprzydatny do rekultywacji, 
pozostawienie w stanie poeksploatacyjnym 
jako element krajobrazu, przewidując jego 
ogrodzenie, 

b) Dla wierzchowiny i skarp nadkładów oraz te-
renów przyległych kierunek leśny. 

c) Dla zakładów przeróbczych, w tym osadni-
ków technologicznych kierunek rolny. 

d) Na terenie zakładu i obiektów przeróbczych 
dopuszcza się po zakończeniu eksploatacji 
przeznaczenie obiektów i terenu pod inna 
działalność przemysłową. 

e) Przedsiębiorca zobowiązany jest do opraco-
wania dokumentacji rekultywacyjnej. 

6) Glebę z gruntów zakładów górniczych naleŜy 
zdejmować sukcesywnie, składując w miejscach 
wyznaczonych projektem zagospodarowania 
złoŜa. Po zakończeniu eksploatacji, wykorzy-
stać ją do rekultywacji wyrobiska  
i zwałowiska zewnętrznego. 

7) Ustala się obowiązek nasycenia terenu zielenią 
wysoką izolacyjną poprzez wprowadzenie nasa-
dzeń na terenach przyległych do zakładów gór-
niczych i wyrobisk oraz poprzez wprowadzanie 
pasa zieleni izolacyjnej wzdłuŜ granic zakładów 
przeróbczych o szerokości min. 5 m. 

8) ZagroŜenie hałasem eliminować poprzez dobór 
odpowiednich osłon izolacyjnych i ekranów 
dźwiękochłonnych oraz pasów zieleni  

162. 13 O1 
Przeznaczenie podstawowe − teren składowania 
odpadów przeznaczony do rekultywacji.  
1) UŜytkowanie zgodnie z przepisami szczególny-

mi. 
2) Ustala się kierunek leśny rekultywacji. 
3) Zakazuje się składowania lub unieszkodliwiania 

odpadów niebezpiecznych. 
4) Dopuszcza się lokalizacje: 

a) dróg dojazdowych, parkingów, sieci  
i urządzeń infrastruktury technicznej. 

5) Na terenie oraz w obszarze ograniczonego uŜyt-
kowania ustala się zakaz: 
a) lokalizacji wszelkich funkcji związanych ze 

stałym pobytem ludzi i zwierząt, 
b) zakaz uprawy roślin przeznaczonych do spo-
Ŝycia na surowo, upraw owoców miękkich i 
warzyw spoŜywanych w stanie surowym, 
trwałych uŜytków zielonych, rybnych stawów 
hodowlanych, 

163. 13 P1 

Przeznaczenie podstawowe −−−− tereny działalno ści 
produkcyjnej, baz i składów. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, ekrany aku-
styczne, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się sytuowanie w obrębie elemen-

tów reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi; 

b) obowiązują linie zabudowy ustalone w § 5, 
c) dopuszcza się obowiązek wprowadzenia zie-

leni izolacyjnej na granicach terenu  
z zabudową mieszkaniową 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe 10 m licząc od poziomu terenu (najniŜ-
szego) do okapu dachu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych budynkach połaci dacho-
wych do 45°, dopuszcza si ę dachy wielospa-
dowe. 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,5 

164. 13 P/U1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny działalno ści 
produkcyjnej, baz i składów i zabudowy usłu-
gowej 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, ekrany aku-
styczne 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-

mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

b) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
c) dopuszcza się obowiązek wprowadzenia zie-

leni izolacyjnej na granicach terenu  
z zabudową mieszkaniową 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe 10 m licząc od poziomu terenu (najniŜ-
szego) do okapu dachu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych budynkach połaci dacho-
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wych do 45°, dopuszcza si ę dachy wielospa-
dowe. 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,5. 

165. 13 R1, 13 R2, 13 R3 
Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe, ł ąki i pastwiska  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-
cze transportu rolnego o szerokości 5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, dopusz-
cza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo- wodne obszarów przyległych, z 
wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych. 

166. 13 ZL1,  
Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów i za-
drzewie ń. 
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  

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

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe). 

167. 13 ZLp1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów i za-
drzewie ń – planowane.  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie z 

wymogami ochrony środowiska oraz w oparciu o 
plany urządzania lasów. 

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe). 

TEREN EKSPLOATACJI KAMIENIA GOCZAŁKÓW – 
TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 14 do uchwały, oznaczone 
symbolami : 
168. 14 PG1 

Przeznaczenie podstawowe − tereny powierzchnio-
wej eksploatacji surowców mineralnych i zakładów 
górniczych – uŜytkowanie zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 
Teren stanowi obszar eksploatacji i przeróbki złoŜa 
kamienia. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) zwałowisko zewnętrzne nakładu, 
e) magazyny materiałów wybuchowych, 
f) urządzenia i obiekty technologiczne, 
g) budynki administracyjne i zaplecze socjalne, 
h) urządzenia transportowe, 
i) obiekty obsługi technicznej i infrastruktural-

nej, 
j) bocznice kolejowe. 

2) Na terenie dopuszcza się składowanie mas 
skalnych i ziemnych, pod warunkiem zachowa-
nia przepisów szczególnych. 

3) Tereny nie zagospodarowane na cele technolo-
giczne zagospodarować zielenią izolacyjną. 

4) Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
powodowane zapyleniem w procesie eksploatacji 
granitu przez prace wiertnicze i urabianie skał 
oraz  kruszenie i sortowanie surowca nie moŜe 
powodować na terenie poza granicami zakładu 
stęŜenia przekraczającego dopuszczalne normy. 

5) Ustala się kierunki rekultywacji: 
a) Dla wyrobiska kopalni wraz z ociosami skal-

nymi jako teren nieprzydatny do rekultywacji, 
pozostawienie w stanie poeksploatacyjnym 
jako element krajobrazu, przewidując jego 
ogrodzenie, 

b) Dla wierzchowiny i skarp nadkładów oraz te-
renów przyległych kierunek leśny. 

c) Dla zakładów przeróbczych, w tym osadni-
ków technologicznych kierunek rolny. 

d) Na terenie zakładu i obiektów przeróbczych 
dopuszcza się po zakończeniu eksploatacji 
przeznaczenie obiektów i terenu pod inna 
działalność przemysłową. 

e) Przedsiębiorca zobowiązany jest do opraco-
wania dokumentacji rekultywacyjnej. 

6) Glebę z gruntów zakładów górniczych naleŜy 
zdejmować sukcesywnie, składując w miejscach 
wyznaczonych projektem zagospodarowania 
złoŜa. Po zakończeniu eksploatacji, wykorzy-
stać ją do rekultywacji wyrobiska  
i zwałowiska zewnętrznego. 

7) Ustala się obowiązek nasycenia terenu zielenią 
wysoką izolacyjną poprzez wprowadzenie nasa-
dzeń na terenach przyległych do zakładów gór-
niczych i wyrobisk oraz poprzez wprowadzanie 
pasa zieleni izolacyjnej wzdłuŜ granic zakładów 
przeróbczych o szerokości min. 5 m. 

8) ZagroŜenie hałasem eliminować poprzez dobór 
odpowiednich osłon izolacyjnych i ekranów 
dźwiękochłonnych oraz pasów zieleni.  

TEREN EKSPLOATACJI KAMIENIA ROGO ŹNICA −−−− 
GOCZAŁKÓW – TERENY PRZEZNACZONE DO 
ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 15 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
169. 15 PG1, 15 PG2,  

Przeznaczenie podstawowe − tereny powierzchnio-
wej eksploatacji surowców mineralnych i zakładów 
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górniczych – uŜytkowanie zgodnie  
z przepisami szczególnymi. 
Teren stanowi obszar eksploatacji i przeróbki złoŜa 
kamienia. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe, in-
frastruktura techniczna,  

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, 
d) zwałowisko zewnętrzne nakładu, 
e) magazyny materiałów wybuchowych, 
f) urządzenia i obiekty technologiczne, 
g) budynki administracyjne i zaplecze socjalne, 
h) urządzenia transportowe, 
i) obiekty obsługi technicznej i infrastruktural-

nej, 
j) bocznice kolejowe. 

2) Na terenie dopuszcza się składowanie mas 
skalnych i ziemnych, pod warunkiem zachowa-
nia przepisów szczególnych. 

3) Tereny niezagospodarowane na cele technolo-
giczne zagospodarować zielenią izolacyjną. 

4) Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
powodowane zapyleniem w procesie eksploatacji 
granitu przez prace wiertnicze i urabianie skał 
oraz  kruszenie i sortowanie surowca nie moŜe 
powodować na terenie poza granicami zakładu 
stęŜenia przekraczającego dopuszczalne normy. 

5) Ustala się kierunki rekultywacji: 
a) Dla wyrobiska kopalni wraz z ociosami skal-

nymi jako teren nieprzydatny do rekultywacji, 
pozostawienie w stanie poeksploatacyjnym 
jako element krajobrazu, przewidując jego 
ogrodzenie, 

b) Dla wierzchowiny i skarp nadkładów oraz te-
renów przyległych kierunek leśny. 

c) Dla zakładów przeróbczych, w tym osadni-
ków technologicznych kierunek rolny. 

d) Na terenie zakładu i obiektów przeróbczych 
dopuszcza się po zakończeniu eksploatacji 
przeznaczenie obiektów i terenu pod inna 
działalność przemysłową. 

e) Przedsiębiorca zobowiązany jest do opraco-
wania dokumentacji rekultywacyjnej. 

6) Glebę z gruntów zakładów górniczych naleŜy 
zdejmować sukcesywnie, składując w miejscach 
wyznaczonych projektem zagospodarowania 
złoŜa. Po zakończeniu eksploatacji, wykorzy-
stać ją do rekultywacji wyrobiska  
i zwałowiska zewnętrznego. 

7) Ustala się obowiązek nasycenia terenu zielenią 
wysoką izolacyjną poprzez wprowadzenie nasa-
dzeń na terenach przyległych do zakładów gór-
niczych i wyrobisk oraz poprzez wprowadzanie 
pasa zieleni izolacyjnej wzdłuŜ granic zakładów 
przeróbczych o szerokości min. 5 m. 

8) ZagroŜenie hałasem eliminować poprzez dobór 
odpowiednich osłon izolacyjnych i ekranów 
dźwiękochłonnych oraz pasów zieleni.  

170. 15 P1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny działalno ści 
produkcyjnej, baz i składów. 

1) Przeznaczenie uzupełniające: 
a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-

wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, ekrany aku-
styczne 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna 

2) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-

mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

b) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
c) dopuszcza się obowiązek wprowadzenia zie-

leni izolacyjnej na granicach terenu  
z zabudową mieszkaniową 

3) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej zabudowy nie 

moŜe 10 m licząc od poziomu terenu (najniŜ-
szego) do okapu dachu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych budynkach połaci dacho-
wych  do  45°, dopuszcza si ę dachy wielo-
spadowe. 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,5. 

171. 15 ZL1,  
Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów i za-
drzewie ń. 
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  

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

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe). 

172. 15 ZLp1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny lasów i za-
drzewie ń – planowane.  
1) Ustala się zakaz zabudowy. 
2) Gospodarkę leśną naleŜy prowadzić zgodnie  

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

3) Dopuszcza się moŜliwość częściowego prze-
znaczenia kompleksów leśnych na cele rekre-
acyjno-wypoczynkowe (ścieŜki zdrowia, ścieŜki 
dydaktyczne, ścieŜki rowerowe). 

TEREN PRZEMYSŁOWY ROGOŹNICA – TERENY 
PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 16 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
173. 16 P1 

Przeznaczenie podstawowe − tereny działalno ści 
produkcyjnej, baz i składów 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 
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a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, ekrany aku-
styczne, 

b) obiekty małej architektury,  
c) zieleń urządzona, zieleń izolacyjna, 
d) obiekty handlu detalicznego i hurtowego 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-
dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków, zabudowa odtworzeniowa po 
budynkach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 

obiektów kubaturowych o charakterze ekspo-
zycyjnym, o lekkiej konstrukcji łatwej do de-
montaŜu; 

b) dopuszcza się realizację obiektów realizowa-
nych w technologiach nietradycyjnych, o wy-
sokich walorach architektonicznych; 

c) dopuszcza się sytuowanie w obrębie  ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami szczególnymi; 

d) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5, 
e) ustala się obowiązek wprowadzenia zieleni 

izolacyjnej na granicach terenu z zabudową 
mieszkaniową. 

4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 
zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu,  

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach połaci dachowych  do 45°, dopusz-
cza się dachy wielospadowe, 

c) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
80% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,5. 

TEREN MIESZKANIOWO-USŁUGOWY  ROGOŹNICA – 
TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 17 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
174. 17 MU1, 17 MU2, 17 MU3 

Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizacj ę budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-
raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architek-
tury, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności 
związanej z obsługą kamieniarstwa. 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-
dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) zabrania się lokalizowania w granicach dzia-

łek obiektów i urządzeń usługowych  
i produkcyjnych stwarzających uciąŜliwości 
dla mieszkańców i środowiska przyrodnicze-
go; 

b) teren wymaga rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy, 

c) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy; 

d) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 
własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

e) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 4 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
modernizowanych i nowo projektowanych bu-
dynkach mieszkalnych połaci dachowych od 
30° do 45°, w układzie symetrycznym, do-
puszcza się dachy. 

175. 17 ZP1 
Przeznaczenie podstawowe − tereny urz ądzonej 
zieleni parkowej. 
1) Wykonywanie wszelkich robót ziemnych naleŜy 

przeprowadzić w oparciu o obowiązujące przepi-
sy szczególne. 

2) Sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego na-
leŜy prowadzić skrajem terenu, zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i normami. 

3) Uzupełniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu naleŜy wprowadzać w sposób nienarusza-
jący istniejących wartości środowiska przyrodni-
czego. 

4) Dopuszcza się lokalizację urządzeń infrastruktu-
ry technicznej, obiektów małej architektury, 
urządzeń zabawowych dla dzieci, wytyczanie 
utwardzonych ścieŜek dla pieszych, plenero-
wych obiektów handlowych na potrzeby imprez 
masowych. 

176. 17 R1 
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Przeznaczenie podstawowe − tereny u Ŝytków rol-
nych −−−− uprawy polowe.  
1) Dopuszcza się: 

a) istniejące i nowo wydzielane drogi gospodar-
cze transportu rolnego o szerokości 5−8 m, 

b) prowadzenie sieci napowietrznej i podziemnej 
infrastruktury technicznej, zgodnie z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, dopusz-
cza się prowadzenie utwardzonych dróg do-
jazdowych (gospodarczych), 

c) lokalizację zbiorników wodnych, których re-
alizacja nie wpłynie niekorzystnie na stosunki 
gruntowo- wodne obszarów przyległych, z 
wyłączeniem strefy ochronnej gazociągu 
podwyŜszonego średniego ciśnienia, 

d) zabudowę siedliskową, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi, 

e) zalesianie gruntów rolnych pod warunkiem 
zachowania przepisów szczególnych. 

2) Lokalne warunki, zasady i standardy kształto-
wania zabudowy i urządzania terenu dla dopusz-
czalnej zabudowy siedliskowej: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 8 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu, dachy o symetrycznym układzie połaci 
(w tym dopuszczalne wielospadowe) o po-
kryciu dachówką ceramiczną. 

b) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych; 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
o spadkach 30−450; 

d) wielkość kubatury obiektów budowlanych na-
leŜy dostosować do skali sąsiadującej, ist-
niejącej, zabudowy mieszkaniowej; 

e) ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy od 
dróg w §  5; 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę (w 
tym utwardzone nawierzchnie, dojścia  
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część nale-
Ŝy uŜytkować jako czynną biologicznie (trawniki, 
zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

g) ustala się maksymalny wskaźnik intensywności 
zabudowy – 0,8. 

TEREN MIESZKANIOWO–USŁUGOWY  GOCZAŁKÓW 
GÓRNY – TERENY PRZEZNACZONE DO ZABUDOWY  
ustalone na zał ączniku nr 18 do uchwały, oznaczone 
symbolami: 
177. 18 MU1 

Przeznaczenie podstawowe − zabudowa miesz-
kaniowo-usługowa, w ramach której dopuszcza 
się lokalizacj ę budynków mieszkalnych wielo-
rodzinnych i jednorodzinnych, mieszkalno-
usługowych oraz usługowych. 
1) Przeznaczenie uzupełniające: 

a) urządzenia towarzyszące, w tym: drogi we-
wnętrzne prywatne, miejsca parkingowe i ga-

raŜe, infrastruktura techniczna, zieleń urzą-
dzona, place zabaw, obiekty małej architek-
tury, 

b) dopuszcza się prowadzenia działalności 
związanej z obsługą kamieniarstwa i obróbka 
kamienia 

2) Dopuszczalne kierunki przekształceń − rozbu-
dowa i remonty obiektów istniejących, budowa 
nowych budynków  na drodze wtórnych podzia-
łów działek, zabudowa odtworzeniowa po budyn-
kach zlikwidowanych. 

3) Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzen-
nego: 
a) bryłą budynku naleŜy nawiązać do istniejącej 

w sąsiedztwie zabudowy; 
b) ustala się obowiązek wydzielenia w obrębie 

własności miejsc postojowych dla samocho-
dów uŜytkowników stałych i przebywających 
okresowo; 

c) obowiązują linie zabudowy ustalone w §  5. 
4) Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i 

zagospodarowania terenu: 
a) wysokość modernizowanej lub nowo budo-

wanej zabudowy nie moŜe przekroczyć 3 
kondygnacji nadziemnych, w tym poddasze 
uŜytkowe, lecz nie więcej niŜ 10 m licząc od 
poziomu terenu (najniŜszego) do okapu da-
chu; 

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia i 
dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
60% powierzchni działek, pozostałą część 
naleŜy uŜytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.); 

c) ustala się maksymalny wskaźnik intensyw-
ności zabudowy – 1,2; 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie  
w modernizowanych i nowo projektowanych 
budynkach mieszkalnych połaci dachowych 
od 30° do 45°, w układzie symetrycznym, 
dopuszcza się dachy wielospadowe, zakazu-
je się stosowania dachów o mijających się 
połaciach na wysokości kalenicy. 

USTALENIA KOŃCOWE 

§ 11 

Ustala się stawkę procentową, słuŜącą naliczeniu przez 
Burmistrza Strzegomia opłaty, o której mowa w art. 36 
ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80,  
poz. 717 z późn. zm.) − w wysokości 2% do zastosowania 
w razie sprzedaŜy przez właściciela albo uŜytkownika 
wieczystego nieruchomości, w okresie 5 lat od dnia obo-
wiązywania planu.  

§ 12 

Z granic opracowania planu wyłączono tereny, dla których 
w latach 1995–2003 były uchwalone następujące miejsco-
we plany zagospodarowania przestrzennego: 
1) Uchwała nr 118/2001 Rady Miejskiej Gminy Strzegom 

z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego, w 
obrębie Graniczna oraz obrębach przyległych, obejmu-
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jącego obszar związany z eksploatacją złoŜa granitu 
„Graniczna”. 

2) Uchwała nr 33/03 Rady Miejskiej w Strzegomiu  
z dnia 15 kwietnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego te-
renu zabudowy rzemiosła usługowego i produkcyjnego 
wraz z funkcją uzupełniającą – mieszkaniową we wsi 
Graniczna, z zachowaniem rezerwy terenowej pod bu-
dowę północnego odcinka obwodnicy Strzegomia. 

3) Uchwała nr 121/01 Rady Miejskiej Gminy Strzegom z 
dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego w 
gminie Strzegom, obejmującego wał ziemny stanowią-
cy izolację akustyczną wsi od zakładu górniczego „Ro-
goźnica II”. 

4) Uchwała Rady Miejskiej Gminy Strzegom z dnia  
30 września 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strze-

gom terenu połoŜonego w obrębie śółkiewka, działka nr 
2/36. 

§ 13 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi 
Strzegomia. 

§ 14 

Niniejsza uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
 

PRZEWODNICZĄCY 
RADY MIEJSKIEJ 

 
STANISŁAW SITARZ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 2 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 3 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 4 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 5 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 6 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 7 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 8 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 9 do uchwały Rady 
Miejskiej w Strzegomiu z dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 10 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 11 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 12 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 13 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
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dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 14 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 15 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
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Załącznik nr 16 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 17 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 
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Załącznik nr 18 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
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Załącznik nr 19 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 

 
 
 

Rozstrzygni ęcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inw estycji w zakresie infrastruktury technicznej  
nale Ŝącej do zada ń własnych gminy oraz zasadach ich finansowania 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 80, poz. 717  
z późn. zm.). 

1. Na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wykonano prognozę skutków finanso-
wych uchwalenia planu zawierającą: 
• Analizę i charakterystykę ustaleń projektu planu. 
• Analizę lokalnego rynku nieruchomości. 
• Analizę dochodów gminy wynikających z: 

– Opłat planistycznych od wzrostu wartości nieru-
chomości. 

– Opłat adiacenckich. 
– Wzrostu podatku od nieruchomości. 
– SprzedaŜy nieruchomości gminnych. 
– Opłat od czynności cywilnoprawnych. 

• Analizę kosztów gminy wynikających z: 
– Wykupu nieruchomości na cele publiczne. 
– Kosztów infrastruktury technicznej. 
– Odszkodowania za spadek wartości nierucho-

mości. 
– Spadek podatku od nieruchomości. 

Z ww. prognozy wynika synteza wydatków  
i wpływów bezpośrednio związana z realizacją infra-
struktury technicznej będącej zadaniami własnymi 

gminy i naleŜą do nich po stronie kosztów: drogi gmin-
ne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna; po stronie 
dochodów: opłaty adiacenckie. 
Na terenie opracowania w związku z rozwojem terenów 
wyłącznie w uzupełnieniu istniejącej zabudowy, a wiec 
równieŜ wykorzystujących istniejącą infrastrukturę, na-
kłady związane ze skutkami finansowymi planu w za-
kresie infrastruktury wynikają  
z potrzeby realizacji nieistniejącej na terenie kanalizacji 
sanitarnej. Realizacja brakującej w istniejącej zabudo-
wie sieci infrastruktury technicznej wynikała juŜ  ze 
wcześniejszych planów miejscowych, które straciły 
waŜności w związku ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 
80, poz. 717 z późn. zm.) i automatycznie stała się 
skutkiem finansowym uchwalenia nowych planów. 
WyposaŜenia w kanalizacje sanitarne wymagają 
wszystkie miejscowości w terenie opracowania. 
Dodatkowo istnieją koszty wynikające z obsługi no-
wych terenów pod zabudowę wymagających realizacji 
drogi z pełną komunalną infrastrukturą techniczną. 
MoŜliwości pozyskania dochodów w związku z wypo-
saŜeniem w infrastrukturę techniczna  w postaci opłat 
adiacenckich są nieznaczne i nie wystarczą nawet na 
pokrycie 20% kosztów jej realizacji. 

Zestawienie prognozowanych wydatków i wpływów związanych bezpośrednio z infrastrukturą techniczną 
 

Lp. Opis prognozowanych wydatków i wpływów 
Wydatki w zł 

(prognozowane w okresie 10 
lat od daty uchwalenia) 

Dochody w zł 
(prognozowane w okresie 
10 lat od daty uchwalenia) 

1. Wydatki na budowę sieci drogowej (drogi gminne) 1 210 800 – 
2. Wydatki na budowę sieci kanalizacji sanitarnej 7 101 000 – 
3. Wydatki na budowę sieci wodociągowej    455 000 – 
4. Dochody wynikające z opłat adiacenckich – 359 200 
5. Suma 8 766 800 359 200 

 
W związku z brakiem moŜliwości finansowania ww. in-
frastruktury z budŜetu gminy naleŜy podjąć starania o 
pozyskanie środków zewnętrznych z odpowiednich 
funduszy. 

2. W pierwszej kolejności naleŜy podjąć realizację infra-
struktury w miejscowościach: 
a) połoŜonych najbliŜej istniejącej infrastruktury  

i o najdogodniejszych finansowo moŜliwościach jej 
realizacji, 

b) charakteryzujących się wzrostem dynamiki rozwoju 
jednostki i wzrostem zapotrzebowania, 

c) duŜym istniejącym zapotrzebowaniem, (wielkość 
miejscowości). 

3. W przypadku przeprowadzanych przebudowy dróg 
naleŜy dokonać analizy potrzeb realizacji infrastruktury 

podziemnej, w tym przypadku kanalizacji sanitarnej, i 
realizacje kanalizacji przeprowadzić wyprzedzająco lub 
w trakcie  przebudowy drogi. 
NaleŜy podkreślić, Ŝe ustalenia planu miejscowego – 
nie stanowią decyzji inwestycyjnych, a jedynie dyspo-
zycje przestrzenne umoŜliwiające wprowadzenie inwe-
stycji na określonych zasadach. Realizacja ustaleń 
zawartych w projekcie planu uzaleŜniona jest od moŜ-
liwości finansowych gminy ze względu na ich finanso-
wanie z budŜetu gminy. 
 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

STANISŁAW SITARZ 
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Załącznik nr 20 do uchwały Ra-
dy Miejskiej w Strzegomiu z 
dnia  
3 grudnia 2004 r. (poz. 255) 

 

Rozstrzygni ęcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu miejsc owego planu zagospodarowania prze-
strzennego obszarów wiejskich dla cz ęści północno–zachodniej obejmuj ącej wsie: Goczałków, Goczałków 

Górny,  
Rogo źnica, Graniczna, Wie śnica, śółkiewka, Kostrza, śelazów 

 
Rozstrzygnięcia dokonano na podstawie art. 20 ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. 
zm.). 
ZłoŜone uwagi do projektu miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego obszarów wiejskich dla części 
północno-zachodniej obejmującej wsie: Goczałków, Go-
czałków Górny, Rogoźnica, Graniczna, Wieśnica, śół-
kiewka, Kostrza, śelazów rozpatruje się  
w sposób następujący: 

1) ZłoŜoną przez M&F International Trading sp. z o.o. 
Kopalnie Granitu w Kostrzy uwagę dotyczącą: 
a) zmiany zapisu ustaleń projektu planu dla działki nr 

144/47 w Kostrzy na przeznaczenie terenu pod 
nieuŜytki do rekultywacji przy uŜyciu odpadów 
nieniebezpiecznych – uwzgl ędnia si ę ustalaj ąc 
zapis – tereny powierzchniowej eksploatacji do 
rekultywacji odpadami poeksploatacyjnymi i nie-
niebezpiecznymi, oznaczone na rysunku planu 
symbolem PGO, 

b) włączenie terenu działki nr 66/3 w Kostrzy do ob-
szaru terenów eksploatacji oznaczonych symbo-
lem PG – uwzgl ędnia si ę jako teren oznaczony 
symbolem PG/U, 

c) przeznaczenie na zabudowę mieszkaniową  
z usługami terenu działek nr 66/2i 66/4 w Kostrzy 
– uwzgl ędnia si ę, 

d) włączenie terenu działki nr 53/14 do terenu eks-
ploatacji powierzchniowej oznaczonej symbolem 
PG – uwzgl ędnia si ę. 

2) ZłoŜoną przez Radę Sołecką wsi Kostrzy uwagę do 
projektu planu stanowiąca protest przeciwko lokaliza-
cji składowiska odpadów komunalnych w Kostrzy – 
uwzgl ędnia si ę ustalając zapis – tereny powierzch-
niowej eksploatacji do rekultywacji odpadami poeks-
ploatacyjnymi i nieniebezpiecznymi, z zakazem skła-
dowania odpadów komunalnych, oznaczone na ry-
sunku planu symbolem PGO. 

3) ZłoŜoną przez Pana Grzegorza Marchlewskiego uwa-
gę do projektu planu stanowiąca protest przeciwko 
lokalizacji składowiska odpadów komunalnych w Ko-
strzy – uwzgl ędnia si ę ustalając zapis – tereny po-
wierzchniowej eksploatacji do rekultywacji odpadami 
poeksploatacyjnymi i nieniebezpiecznymi, z zakazem 
składowania odpadów komunalnych, oznaczone na 
rysunku planu symbolem PGO. 

4) ZłoŜoną przez „Petra – Bud” sp. z .o.o. Zakład wydo-
bycia i przerobu granitu uwagę dotycząca przezna-
czenia terenu działek nr 49, 48/2, 47/5, 47/3, 41, 40, 
144/36, 400/1/46, 392/1/45  
w Kostrzy na tereny eksploatacji powierzchniowej 
uwzgl ędnia si ę w części dotyczącej gruntów III kla-
sy juŜ posiadających zgody na zmianę przeznacze-
nia oraz gruntów klasy IV i gruntów leśnych. 

5) ZłoŜoną przez Kopalnie Granity „Wekom II” uwagę do-
tyczącą przeznaczenia działek nr 400/1/46, 400/2/46, 
392/1/45 pod tereny eksploatacji powierzchniowej – 
uwzgl ędnia si ę. 

6) ZłoŜoną przez Pana Stanisława Kuczerkę uwagę do-
tyczącą dopuszczenia wprowadzenia przeznaczenia 
dodatkowego działki nr 236/2 w Granicznej pod rze-
mieślniczo-usługowe – uwzgl ędnia si ę przeznacza-
jąc teren ww. działki pod zabudowę mieszkaniowo-
usługową. 

7) ZłoŜona przez Pana Lesława Mazura uwagę dotyczą-
cą: 
a) dopuszczenia usług kamieniarstwa na działce nr 

54 w Goczałkowie Górnym – uwzgl ędnia si ę. 
b) Przeznaczenia terenu eksploatacji w kierunku 

szczytu góry – nie uwzgl ędnia si ę – teren sta-
nowi kompleks będący własnością Nadleśnictwa 
Jawor. 

8) ZłoŜoną przez Pana Henryka Szeredę uwagę doty-
czącą przeznaczenia działki nr 151 w Kostrzy na 
usługi gastronomii – uwzgl ędnia si ę. 

9) ZłoŜoną przez Pana Jana Atłachowicza uwagę doty-
czącą przeznaczenia posesji przy ul. Rogoźnickiej 12 
w Goczałkowie na tereny zabudowy mieszkaniowej z 
dopuszczeniem końcowej obróbki kamienia – 
uwzgl ędnia si ę. 

10) ZłoŜoną przez Wytwórnie Podkładów Strunobetono-
wych w Goczałkowie uwagę będąca wnioskiem o re-
zygnacjI z adaptacji przychodni zdrowia w Goczałko-
wie na cele mieszkaniowe uwzgl ędnia si ę w części  
– ustalając przeznaczenie terenu – zabudowa miesz-
kaniowo-usługowa. 

11) ZłoŜoną przez Panią Renatę Zelik uwagę dotycząca 
uzupełnienia przeznaczenia terenu usługowego o 
funkcje mieszkaniowe – uwzgl ędnia si ę. 

 
PRZEWODNICZĄCY RADY 

 
STANISŁAW SITARZ
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UCHWAŁA RADY MIEJKSIEJ W L ĄDKU ZDROJU 

z dnia 17 grudnia 2004 r. 
w sprawie zatwierdzenia „Regulaminu przyznawania i przekazywania 
stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla u czniów szkół 
ponadgimnazjalnych umo Ŝliwiaj ących uzyskanie świadectwa dojrzało ści 
                                w roku szkolnym 200 4/2005” 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy o samorządzie gminnym 
z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. Nr 147, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w 
Lądku Zdroju uchwala Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów na 
wyrównywanie szans  edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 
umoŜliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości w roku szkolnym 2004/2005, 
w brzmieniu jak niŜej: 

 
 

REGULAMIN 

PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYW ANIE SZANS EDUKACYJNYCH  
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH UMO śLIWIAJACYCH UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁO ŚCI 

W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 
 
 
Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania 
oraz wypłacania stypendiów studentom, przyznawanych w 
ramach działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyj-
nego Rozwoju Regionalnego, finansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Środków Bu-
dŜetu Państwa. 

I. Postanowienia ogólne 

§ 1 

UŜyte w regulaminie określenia oznaczają: 
1) „obszary wiejskie” – tereny połoŜone poza granicami 

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

2) „trudna sytuacja materialna” – (definicja sytuacji rodzi-
ny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub osoby 
uczącej się nie wyŜszym niŜ kwota 504 netto upraw-
niająca do uzyskania świadczeń rodzinnych zapisana 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r.  
o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 Nr 228, 
poz. 2255) z uwzględnieniem progu dochodu w przeli-
czeniu na osobę określonym dla danego województwa 
w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Benefi-
cjenta Końcowego/Instytucję WdraŜającą). 

3) „Beneficjent ostateczny” – uczeń ubiegający się  
o stypendium. 

4) „Beneficjent końcowy” – Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

5) Stypendium w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego 
Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy-
znawane będą  uczniom z terenów wiejskich na podję-
cie lub kontynuowanie nauki w szkole średniej kończą-
cej się maturą. 

§ 2 

1. Stypendia przyznawane są przez gminną komisję ds. 
pomocy materialnej, zwaną dalej „komisją” na wniosek 
ucznia. 

2. Komisję na okres roku szkolnego powołuje Burmistrz 
Lądka Zdroju po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicz-
nej i Rady Rodziców. 

3. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Bur-
mistrza Lądka Zdroju. 

II.  Formy pomocy 

§ 3 

1. Stypendia są przekazywane na cele szczegółowo 
określone w ust. 2 niniejszego paragrafu w formie rze-
czowej, częściowego lub całkowitego pokrywania kosz-
tów związanych z pobieraniem nauki ponoszonych 
przez ucznia lub refundacji kosztów.  

2. Stypendia mogą być przekazane na całkowite lub czę-
ściowe pokrycie kosztów: 
– zakwaterowania w bursie, internacie lub na stancji; 
– posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowa-

dzonej przez inny podmiot, zakupu podręczników 
do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych, związa-
nych z transportem do i ze szkoły środkami komu-
nikacji zbiorowej; 

– dojazd do szkoły autobusami pozawiejskimi; 
– podręczniki. 

3. Decyzję o wyborze rodzaju świadczeń podejmują sty-
pendyści.  

III.  Zasady i warunki przyznawania stypendium 

§ 4 
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1. Do ubiegania się o stypendium uprawnieni są ucznio-
wie, którzy spełniają następujące kryteria: 
– rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach 

umoŜliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, 
z wyłączeniem szkół dla dorosłych, 

– pochodzących z obszarów wiejskich (stałe zamel-
dowanie), 

– pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeli-
czeniu na osobę nie wyŜszym niŜ kwota 

uprawniająca do uzyskania świadczeń rodzinnych 
zapisana w Ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U.  
Nr 228, poz. 2255 z 2003 r.) czyli nie wyŜszym niŜ 
504 zł netto lub 583,00 zł, gdy członkiem rodziny 
jest dziecko legitymujące się orzeczeniem. 

2. W przypadku, gdy liczba osób spełniających kryteria 
określone w ust. 1 jest większa niŜ liczba stypendiów 
do rozdysponowania, pierwszeństwo  
w uzyskaniu stypendium mają uczniowie, którzy: 
– rozpoczynają naukę w szkole umoŜliwiającej uzy-

skanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, (klasy 
I), z wyłączeniem szkół dla dorosłych,  

– pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytu-
acji materialnej (najniŜsze kwoty dochodu na 1 
członka gospodarstwa domowego). 

3. Stypendium przyznaje się na okres nauki w roku 
szkolnym 2004/2005, nie dłuŜej niŜ 10 miesięcy (od 
września do czerwca). 

4. Warunkiem wypłaty stypendium w następnym roku 
szkolnym jest spełnianie przez ucznia kryteriów, okre-
ślonych w rozdziale III ust. l. 

5. Wypłaty i rozliczenia stypendiów dokonuje Urząd Mia-
sta i Gminy w Lądku Zdroju. 

IV.  Tryb i zasady rozpatrywania wniosków  
stypendialnych 

§ 5 

1. Warunkiem ubiegania się przez uczniów o stypendium 
jest złoŜenie w Urzędzie Miasta i Gminy  
w Lądku Zdroju wniosku o stypendium (załącznik  
nr 1). 

2. Do wniosku naleŜy dołączyć kserokopię zaświadczenia 
o dochodach za 2002 i 2003 r. (zgodnie  
z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych) z właściwego urzędu skarbowego. 

3. Komisja sprawdza prawidłowość złoŜonych wniosków. 
4. Komisja ogłasza listę stypendystów. 
5. Komisja przyznająca stypendium zawiadomi rodziców 

lub opiekunów prawnych ucznia o przyznaniu stypen-
dium poprzez dostarczenie zawiadomienia według wzo-
ru stanowiącego załącznik nr 2 niniejszego Regulami-
nu. 

6. Gmina Lądek Zdrój podpisuje z rodzicami lub opieku-
nami prawnymi ucznia umowę przekazywania stypen-
dium w roku szkolnym 2004/2005, według wzoru sta-
nowiącego załącznik nr 3 do Regulaminu. 

V. Wypłata stypendium 

§ 6 

1. Gmina Lądek Zdrój zawiadamia stypendystę o przy-
znaniu i sposobie wypłaty stypendium. 

2. Maksymalna kwota stypendium wynosi 2500 zł rocz-
nie. 

3. Stypendium wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych, 
od września do czerwca, w wysokości maksymalnie 
250 zł kaŜda. 

4. Stypendysta zobowiązany jest do comiesięcznego 
rozliczania poniesionych wydatków na podstawie do-
starczonych rachunków lub faktur imiennych (wyłącz-
nie oryginały), które dostarcza do Urzędu Miasta i 
Gminy w Lądku Zdroju. 

5. Zobowiązuje się Gminę Lądek Zdrój, w której uczniowie 
pobierają stypendia, do sporządzania miesięcznych, 
półrocznych oraz rocznych sprawozdań oraz analiz z 
przekazywanych środków na stypendia.  

6. Sprawozdania i analizy, o których mowa w pkt 5, prze-
kazuje się do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. 

7. Pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Lądku Zdroju od-
powiedzialny za realizacje programu stypendialnego, 
ma prawo do kontrolowania prawidłowości przestrzega-
nia niniejszego regulaminu.  

VI. Promocja i reklama 

§ 7 

1. Urząd Miasta i Gminy w Lądku Zdroju, który wypłaca 
stypendia ma obowiązek umieszczenia w widocznym 
miejscu w szkole i swojej siedzibie plakatów z logiem 
EFS oraz ZPORR z informacją o realizowanym pro-
gramie z Europejskiego Funduszu Społecznego, Dzia-
łania 2.2 Wyrównanie Szans Edukacyjnych poprzez 
programy stypendialne. 

2. Wnioski o przyznanie stypendiów, sprawozdania  
i analizy, pisma dotyczące stypendiów, ulotki i broszu-
ry muszą być opatrzone logiem EFS oraz ZPORR. 

VII. Postanowienia ko ńcowe 

§ 8 

1. Wypłacania stypendium zaprzestaje się, gdy stypen-
dysta: 

– powtarza rok nauki, chyba Ŝe wynika to z przyczyn 
zdrowotnych, potwierdzonych przez szkołę,  

– przerwał naukę w szkole,  
– został skreślony z listy uczniów,  
– przestał spełniać kryteria wymienione w rozdziale II 

ust. 1, 
– stypendysta powiadamia szkołę o zaprzestaniu speł-

niania kryteriów pomocy w terminie 7 dni. 
2. W przypadkach wypłacenia stypendium po terminie 

wystąpienia zdarzeń wymienionych w ust. 1, stypen-
dysta zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych rat 
stypendium na konto wskazane przez Urząd Miasta i 
Gminy w Lądku Zdroju.  

3. Stypendia przyznaje się w ramach środków finanso-
wych przeznaczonych na ten cel w budŜecie Działania 
2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez pro-
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gramy stypendialne” Zintegrowanego Programu Opera-
cyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). 

4. Wnioski są przechowywane w archiwum przez okres 5 
lat. 

§ 9 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka 
Zdroju. 

 

 

 

 

§ 10 

Uchwała wchodzi w Ŝycie 14 dni od ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

 
PRZEWODNICZĄCY 

RADY MIEJSKIEJ 
 

LESZEK PAZDYK
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Załącznik nr 1 do Regulaminu 
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Załącznik nr 2 do Regulaminu 
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OBWIESZCZENIE 
KOMISARZA WYBORCZEGO W LEGNICY  

z dnia 4 stycznia 2005 r. 

 Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. –
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 
2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 102, poz. 1055), Komi-
sarz Wyborczy w Legnicy podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzu-
pełniających do Rady Gminy Pielgrzymka i do Rady Gminy śukowice przeprowa-
dzonych w dniu 2 stycznia 2005 r. 

 
 

1. Wybory przeprowadzono do 2 rad gmin w 2 okręgach wyborczych. 
2. Wybierano 2 radnych spośród 6 kandydatów zgłoszonych na 6 listach kandydatów 
3. Wybrano 2 radnych. 
4. Uprawnionych do głosowania było 933 osoby. 

5. W wyborach wzięło udział (osoby, którym wydano karty do głosowania) 231 osób, to jest 
24,76% uprawnionych. 

6. Ogólna liczba głosów oddanych w wyborach 231. 
7. Głosów waŜnych oddano 229, to jest 99,13% ogólnej liczby głosów oddanych. 
8. Głosów niewaŜnych oddano 2, to jest 0,87% ogólnej liczby głosów oddanych. 
9. Głosowanie przeprowadzono w 2 obwodach głosowania. 
 

Wyniki wyborów 

 
1. Wybory do Rady Gminy Pielgrzymka . 

I. Wybory uzupełniające przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 2, w którym wybierano 1 
radnego. 

Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 747. 
W głosowaniu wzięło udział 115 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 
15,39% uprawnionych do głosowania. 

II. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 2 są następujące: 
A. Wybory odbyły si ę. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
C. Ogólna liczba głosów oddanych 115. 
D. Głosów waŜnych oddano 113. 
E. Radnymi zostali wybrani: 

z listy nr 1 Komitet Wyborczy Wyborców Niezrzeszeni 
MICHALCZYK ZBIGNIEW 

2. Wybory do Rady Gminy śukowice. 
I. Wybory uzupełniające przeprowadzono w okręgu wyborczym nr 6, w którym wybierano 1 rad-

nego. 
Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 186. 
W głosowaniu wzięło udział 116 wyborców, którym wydano karty do głosowania, co stanowi 
62,37% uprawnionych do głosowania. 

II. Wyniki wyborów w okręgu wyborczym nr 6 są następujące: 
A. Wybory odbyły si ę. 
B. Głosowanie przeprowadzono. 
C. Ogólna liczba głosów oddanych 116. 
D. Głosów waŜnych oddano 116. 
E. Radnymi zostali wybrani: 

z listy nr 2 KWW Doroty Jarz ąbek 
JARZĄBEK DOROTA 
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Egzemplarze bieŜące i z lat ubiegły ch oraz załączniki moŜna naby wać: 

1) na podstawie nadesłanego zamówienia w Zakładzie Obsługi Urzędu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy  

1, tel. 0-71/340-62-02, 

2) w punktach sprzedaŜy : 

 – Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy  1, tel. 0-71/340-64-74, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze, 58-560 Jelenia Góra, ul. Hirszf elda 15A, tel. 0-75/764-72-99, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Legnicy , 59-220 Legnica, ul. F. Skarbka 3, tel. 0-76/856-08-00 w. 401, 

 – Oddziału Zamiejscowego w Wałbrzy chu, 58-300 Wałbrzy ch, ul. Słowackiego 23a-24, tel. 0-74/849-40-70 

Zbiory   Dziennika  Urzędowego wraz ze skorowidzami wy łoŜone są do powszechnego wglądu w Bibliotece Urzędowej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 50-951 

Wrocław, pl. Powstańców Warszawy  1, tel. 0-71/340-62-54, oraz dostępne w Internecie na stronie: http://www.duw.pl//dzienn.htm 
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