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UCHWAŁA RADY GMINY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM  

z dnia 21 grudnia 2005 r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Kamieniec Zgmiowiciii 

 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003 r., 
poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142, poz. 
1591 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr IX/59/03 z dnia 28 listopada 
2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego gminy Kamieniec iąnkowicki, wada ,miny 
w Kamieńcu iąnkowickim po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami 
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
Kamieniec iąnkowicki uchwala, co następuje: 

 
 

w o z d z i a ł   I 

Przedmiot i zaires ustaleń planu 

§ 1 

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego gminy Kamieniec iąnkowicki z wy-
łączeniem onszaru onjętego miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego terenu górnicze-
go złoża kruszywa naturalnego położonego we wsi 
Byczeń uchwalonego uchwałą nr XV/92/04 wady 
,miny w Kamieńcu iąnkowickim z dnia 7 lipca 
2004 r. 

2. iałącznikami do uchwały są: 
1) załączniki graficzne – rysunki planu miejscowe-

go, stanowiące integralną częśg planu, 
2) załącznik – rozstrzygnięcie dotyczące sposonu 

rozpatrzenia uwag do projektu planu, 
3) załącznik – rozstrzygnięcie dotyczące sposonu 

realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakre-
su infrastruktury technicznej, które należą do 
zadań własnych gminy oraz źródeł ich finanso-
wania. 

3. Następujące rysunki miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego wsi Kamieniec iąnkowicki, 
stanowią integralną cześg planu: 
• wysunek planu nr 1 w skali 1:2000 onejmujący 

ustalenia dla onszaru wsi Kamieniec iąnkowicki, 
• wysunek planu nr 2.1 w skali 1:2000 onejmują-

cy ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Byczeń, 

• wysunek planu nr 2.2 w skali 1:5000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów otwartych wsi Byczeń, 

• wysunek planu nr 3.1 w skali 1:2000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Chałupki, 

• wysunek planu nr 3.2 w skali 1:5000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów otwartych wsi Chałup-
ki, 

• wysunek planu nr 4.1 w skali 1:2000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Donoszowice, 

• wysunek planu nr 4.2 w skali 1:5000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów otwartych wsi Dono-
szowice, 

• wysunek planu nr 5.1 w skali 1:2000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Mrokocin, 

• wysunek planu nr 5.2 w skali 1:5000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów otwartych wsi Mroko-
cin, 

• wysunek planu nr R.1 w skali 1:2000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Ożary, 

• wysunek planu nr R.2 w skali 1:2000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów zainwestowanych tury-
styczno-wypoczynkowych wsi Ożary, 

• wysunek planu nr R.3 w skali 1:5000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów otwartych wsi Ożary, 

• wysunek planu nr 7.1 w skali 1:2000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Pomianów ,órny, 

• wysunek planu nr 7.2 w skali 1:5000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów otwartych wsi Pomia-
nów ,órny, 

• wysunek planu nr 8.1 w skali 1:2000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Sławęcin, 

• wysunek planu nr 8.2 w skali 1:5000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów otwartych wsi Sławę-
cin, 

• wysunek planu nr 9.1 w skali 1:2000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Sosnowa, 

• wysunek planu nr 9.2 w skali 1:5000 onejmują-
cy ustalenia dla terenów otwartych wsi Sosno-
wa, 

• wysunek planu nr 10.1 w skali 1:2000 onejmu-
jący ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Starczów, 

• wysunek planu nr 10.2 w skali 1:5000 onejmu-
jący ustalenia dla terenów otwartych wsi Star-
czów, 

• wysunek planu nr 11.1 w skali 1:2000 onejmu-
jący ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Suszka, 

• wysunek planu nr 11.2 w skali 1:5000 onejmu-
jący ustalenia dla terenów otwartych wsi Suszka 
i onręnu Pilce, 
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• wysunek planu nr 12.1 w skali 1:2000 onejmu-
jący ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Śrem, 

• wysunek planu nr 12.2 w skali 1:5000 onejmu-
jący ustalenia dla terenów otwartych wsi Śrem, 

• wysunek planu nr 13.1 w skali 1:2000 onejmu-
jący ustalenia dla terenów zainwestowanych wsi 
Topola, 

• wysunek planu nr 13.2 w skali 1:5000 onejmu-
jący ustalenia dla terenów otwartych wsi Topo-
la, 

• wysunek planu nr 14 w skali 1:2000 onejmujący 
ustalenia dla terenów zainwestowanych w stre-
fie zniornika Kozielno. 

§ 2 

1. Na rysunkach planu oznaczono ustalenia onowiązu-
jące i oznaczenia informacyjne w formie graficznej. 

2. Ustalenia onowiązujące planu onejmują: 
1) granice onszaru onjętego planem i onszarów on-

jętych poszczególnymi rysunkami planu, 
2) onowiązujące i orientacyjne linie rozgraniczające 

tereny, 
3) przeznaczenie terenów określone symnolami lite-

rowymi i cyfrowymi, 
4) onowiązujące i nieprzekraczalne linie zanudowy, 
5) granice terenów chronionych i oniekty chronione 

ustaleniami planu, 
R) onszary zieleni wewnętrznej, 
7) wjazdy i zjazdy drogowe. 
iakres onowiązywania wymienionych wyżej usta-
leń określa uchwała. 

3. Oznaczenia graficzne na rysunku planu niewymie-
nione w ust. 2 pełnią funkcję informacyjną lun sta-
nowią propozycje zagospodarowania terenu. 

§ 3 

1. W treści uchwały określono: 
1) ustalenia dla wyznaczonych liniami rozgranicza-

jącymi terenów o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach zagospodarowania, onejmujące: 
a) w rozdz. II – ustalenia dla wsi Kamieniec 

iąnkowicki, 
n) w rozdz. III – ustalenia dla pozostałych wsi 

gminy Kamieniec iąnkowicki, 
2) ustalenia ogólne, wspólne dla terenów wydzie-

lonych liniami rozgraniczającymi o różnym prze-
znaczeniu i różnych zasadach zagospodarowania 
oraz dla onszarów i stref wyznaczonych w pla-
nie, onejmujące: 
a) w rozdz. IV – zasady ochrony i kształtowania 

ładu przestrzennego; 
n) w rozdz. V – wymagania wynikające z po-

trzen kształtowania przestrzeni punlicznej; 
c) w rozdz. VI – zasady ochrony środowiska i 

przyrody; 
d) w rozdz. VII – zasady ochrony dziedzictwa 

kulturowego, zanytków i dónr kultury oraz 
krajonrazu kulturowego; 

e) w rozdz. VIII – granice i sposony zagospoda-
rowania terenów lun oniektów podlegających 
ochronie, ustalonych na podstawie odręn-
nych przepisów; 

f) w rozdz. IX – ochronę przed powodzią – gra-
nice i zasady zagospodarowania terenów on-
jętych zasięgiem wód powodziowych 1%, 

g) w rozdz. X – zasady modernizacji, roznudo-
wy i nudowy systemów komunikacji i infra-
struktury technicznej, 

h) w rozdz. XI – przepisy końcowe. 

§ 4 

1. Tereny o różnym przeznaczeniu i różnych zasadach 
zagospodarowania są wydzielone na rysunkach 
planu liniami rozgraniczającymi – onowiązującymi  
i orientacyjnymi. 

2. Wydzielone tereny o różnym przeznaczeniu i róż-
nych zasadach zagospodarowania opisane są sym-
nolami literowymi i cyfrowymi. 

3. Określone na rysunkach planu orientacyjne linie 
rozgraniczające tereny o różnych rodzajach prze-
znaczenia i różnych zasadach zagospodarowania 
mogą zostag zmienione w stosunku do linii ozna-
czonych na rysunkach planu: 
1) do 5 m – jeżeli są liniami rozgraniczającymi dróg 

i ulic, ustalenie nie dotyczy okoliczności, o któ-
rych mowa w § 122  ust. 5, 

2) do 10 m – w pozostałych przypadkach. 
4. W przypadku zmiany linii rozgraniczających ulic 

położenie linii zanudowy, ustalonych wzdłuż tych 
ulic w uchwale lun na rysunku planu, należy zmie-
nig odpowiednio. 

5. W przypadku gdy dla wydzielonych terenów nrak 
jest ustaleń regulacyjnych w zakresie zasad i wa-
runków kształtowania zanudowy oraz zagospoda-
rowania terenów, zasady te i warunki wynikają  
z przepisów odręnnych. 

§ 5 

Ilekrog w uchwale i na rysunku planu jest mowa o: 
1) planie – należy przez to rozumieg miejscowy plan 

zagospodarowania przestrzennego gminy Kamie-
niec iąnkowicki; 

2) rysunku planu – należy przez to rozumieg rysunki 
planu stanowiące załączniki do niniejszej uchwały; 

3) terenie – należy przez to rozumieg onszar o okre-
ślonym rodzaju przeznaczenia i zagospodarowa-
nia, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgra-
niczającymi onowiązującymi lun orientacyjnymi; 

4) terenach zanudowy mieszanej – należy przez to 
rozumieg teren zagospodarowany, w dowolnych 
proporcjach, przez wszystkie wymienione rodzaje 
użytkowania i zanudowy, w tym także zagospo-
darowany wyłącznie przez jeden z wymienionych 
rodzajów użytkowania; 

5) funkcji dopuszczalnej – należy przez to rozumieg 
określone w ustaleniach szczegółowych uzupeł-
niające funkcje terenu, których parametry  
i wskaźniki kształtowania zanudowy oraz zago-
spodarowania terenu należy kształtowag zgodnie 
z ustaleniami uchwały określonymi dla przezna-
czenia podstawowego;  

R) wskaźniku zanudowy – należy przez to rozumieg 
wskaźnik wyrażający stosunek powierzchni zanu-
dowy nudynków stałych do powierzchni odpo-
wiadających im działek lun terenów; 

7) wskaźniku intensywności zanudowy – należy 
przez to rozumieg wskaźnik wyrażający stosunek 
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sumy powierzchni całkowitej zanudowy wszyst-
kich kondygnacji nadziemnych nudynków stałych 
do powierzchni odpowiadających im działek lun 
terenów; 

8) przenudowie zanudowy – należy przez to rozu-
mieg także dopuszczenie odnudowy, roznudowy  
i nadnudowy nudynków w rozumieniu przepisów 
odręnnych; 

9) zanudowie uzupełniającej – należy przez to rozu-
mieg oniekty możliwe do zlokalizowania na istnie-
jących, zainwestowanych terenach; 

10) linii zanudowy – należy przez to rozumieg linię 
usytuowania wzdłuż drogi punlicznej lun we-
wnętrznej głównej nryły nudynku o funkcji pod-
stawowej/dopuszczalnej; linia ta nie dotyczy gara-
ży parterowych, wysuniętych zadaszeń, przed-
sionków wejściowych, ganków i wykuszy;  

11) dominantach architektonicznych – należy przez to 
rozumieg oniekty lun ich fragmenty ukształtowane 

w sposón wyróżniający je pod względem formy  
i ganarytów w istniejącym układzie zanudowy  
i w miejscowości; 

12) stanie istniejącym – należy przez to rozumieg stan 
w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały; 

13) urządzeniach infrastruktury technicznej – należy 
przez to rozumieg oniekty nudowlane i urządzenia 
zlokalizowane na terenie gminy, onejmujące: 
• urządzenia wodociągowe, 
• urządzenia kanalizacyjne, 
• sieci elektroenergetyczne, 
• sieci gazownicze, 
• stacjonarne i ruchome sieci telekomunikacyjne, 
• urządzenia radiokomunikacyjne; 

14) zespole nudowlanym – należy przez to rozumieg 
wyodręnnioną przestrzennie grupę nudynków, 
powiązanych ze soną jednorodną formą architek-
toniczną oraz zasadami rozplanowania i usytu-
owania. 
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w o z d z i a ł   IV 

Zasady ochrony i iształtowania ładu przestrzennego 

§ 85 

Ochronie podlega istniejąca sieg osadnicza gminy onję-
ta strefami ochrony konserwatorskiej i strefami ochro-
ny krajonrazu kulturowego. iasady jej ochrony okre-
ślono w § 105 i § 10R. 

§ 8R 

Ustala się następujące zasady kształtowania sieci 
osadniczej gminy, zanudowy wsi i ich rozplanowania: 
1) przenudowę i roznudowę istniejących układów za-

nudowy należy kształtowag w nawiązaniu do ich 
historycznie ukształtowanych form, 

2) nowe zespoły zanudowy i oniekty należy kształto-
wag z uwzględnieniem rozplanowania i usytuowa-
nia istniejącej sąsiedniej zanudowy, 

3) nudynki usytuowane w wyodręnniających się prze-
strzennie ciągach zanudowy i w nowych zespołach 
nudowlanych powinny charakteryzowag się jedna-
kowymi lun znliżonymi do sienie parametrami i ce-
chami kształtowania architektury, w zakresie ukła-
du kalenicy, formy dachu, pokrycia dachu, wyso-
kości nudynku, szerokości elewacji, 

4) w zagospodarowaniu zespołów zanudowy, w 
szczególności nowych zespołów, należy uwzględ-
niag kształtowanie układów zieleni wysokiej. 

§ 87 

1. Plan dopuszcza utrzymanie występujących w stanie 
istniejącym funkcji terenów zainwestowanych oraz 
zagospodarowanie i zanudowę tych terenów, od-
miennych od ustaleń planu, przy spełnieniu nastę-
pujących warunków: 
1) ograniczone zostaną uciążliwości tych funkcji do 

wielkości wynikających z onowiązujących stan-
dardów jakości środowiska, jakie winny onowią-
zywag na terenach o użytkowaniu ustalonym w 
planie, 

2) istniejące parametry powierzchni i intensywności 
zanudowy oraz wielkości działek mogą zostag 
powiększone wyłącznie na cele związane z po-
prawą standardów ochrony środowiska i ochro-
ną zdrowia ludzi,  

3) spełnione zostaną wymagania ustaleń uchwały 
dotyczące lokalizacji danej funkcji.  

2. Dopuszcza się wymianę lun likwidację istniejącej 
zanudowy. ianudowa podlegająca wymienianie, 
oznaczona na rysunku planu jako nudynki propo-
nowane do zachowania i adaptacji, może nyg od-
twarzana w pierwotnych ganarytach i formie, przy 
spełnieniu ustaleń § 105 pkt 5 i § 10R pkt 5. 

§ 88 

1. Dopuszcza się przekroczenie linii zanudowy okre-
ślonej na rysunku planu lun w ustaleniach treści 
uchwały, w tym w § 5 pkt 10, określonej odległo-
ścią od linii rozgraniczającej dróg i ulic oraz od gra-
nicy działki wydzielonej pod pas drogowy, elemen-
tami architektonicznymi nudynku wystającymi do 
3,0m i na odcinku nie dłuższym niż 25% długości 
elewacji frontowej. einia zanudowy może nyg prze-
kroczona wysuniętymi zadaszeniami, przedsionkami 
wejściowymi, schodami, gankami i wykuszami. 

2. W przypadku lokalizacji nudynku w linii rozgranicza-
jącej drogi wyklucza się w poziomie przyziemia, 
przekroczenie linii zanudowy elementami architek-
tonicznymi nudynku, w tym elementami określo-
nymi w ust. 1. 

3. Ustalona w planie onowiązująca linia zanudowy 
dotyczy lokalizacji zanudowy wzdłuż ulic. W przy-
padku gdy zostanie zrealizowana zanudowa wzdłuż 
ulicy, dopuszcza się lokalizację nowych nudynków 
w głęni działki lun terenu wg zasad określonych  
w ustaleniach szczegółowych w rozdziałach II i III. 
Ustalenie to nie wyklucza sytuowania zanudowy  
w głęni działki lun terenu, w przypadku gdy zostaną 
zrealizowane, w pierwszej kolejności, nudynki 
zgodnie z ustaloną w planie linią zanudowy wzdłuż 
ulicy. 

4. Na terenach MN, MW, Mw, MU, U, wU, KS, P  
i infrastruktury technicznej dopuszcza się: 
1) nadnudowę nudynków, o dachach płaskich, da-

chami stromymi o symetrycznym układzie połaci 
i kalenicy oraz o spadku połaci od 350 do 500, 
niezależnie od wysokości nudynku przed i po 
nadnudowie dachu, 

2) lokalizację zanudowy na granicy sąsiedniej dział-
ki nudowlanej i w odległości od 1,5 do 3,0 m od 
tej granicy, za zgodą właściciela sąsiedniej dział-
ki oraz przy zachowaniu wymogów przepisów 
odręnnych, 

3) nudowę nudynków gospodarczych, w tym gara-
ży, o powierzchni zanudowy do 50 m2 i o mak-
symalnej wysokości kalenicy 3,0 m, o dachach 
płaskich i symetrycznym układzie połaci,  
z uwzględnieniem, w strefach ochrony konser-
watorskiej, wymogów określonych w rozdziale 
VI. 

5. Dopuszcza się roznudowę istniejących nudynków 
na działkach, na których określone w rozdziałach II  
i III wskaźniki zanudowy i intensywności zostały 
przekroczone, maksymalnie o 20% istniejącej po-
wierzchni zanudowy nudynków zlokalizowanych na 
działce, przy zachowaniu pozostałych parametrów  
i wskaźników kształtowania zanudowy oraz zago-
spodarowania terenu, z uwzględnieniem, w stre-
fach ochrony konserwatorskiej, wymogów określo-
nych w rozdziale VI. 

w o z d z i a ł   V 

Wymagania wyniiajgce z potrzem iształtowania 
przestrzeni pumlicznej 

§ 89 

Onszary przestrzeni punlicznej onejmują następujące 
tereny: 
1) dróg i ulic punlicznych wraz z ich otoczeniem onej-

mującym: 
a) na onszarach zanudowanych – tereny do okre-

ślonych w planie linii zanudowy, 
n) na onszarach otwartych – tereny wzdłuż dróg 

punlicznych KD w pasie o szerokości 50 m od 
linii rozgraniczających dróg, 

2) tereny kolejowe wraz z terenami położonymi 
wzdłuż linii kolejowych w pasie o szerokości 50 m 
od linii rozgraniczających terenów kolejowych KK, 

3) tereny usług punlicznych i turystycznych, 
4) sportu i rekreacji, 
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5) zieleni urządzonej, 
R) tereny onszarów zanytkowych i stref ochrony kon-

serwatorskiej układów urnanistycznych. 

§ 90 

1. Na onszarach przestrzeni punlicznej dopuszcza się 
umieszczenie elementów informacji, plansz rekla-
mowych, oniektów małej architektury, wyłącznie 
ukształtowanych zgodnie z przyjętym przez władze 
gminy gminnym system informacji, w tym syste-
mem informacji turystycznej. 

2. Elementy gminnego systemu informacji powinny 
zostag uformowane jednorodnie plastycznie i archi-
tektonicznie w skali całej gminy, w nawiązaniu do 
jej wartości kulturowych, w szczególności do form  
i rozwiązań materiałowych detalu architektoniczne-
go występującego na nudynkach zanytkowych lun 
onjętych gminną ewidencją zanytków. 

3. Elementy gminnego systemu informacji powinny 
onejmowag oniekty małej architektury, w tym kio-
ski służące funkcji informacji, reklamy i handlu, al-
tany, słupy i tanlice ogłoszeniowe oraz reklamowe 
oniekty przestrzenno-architektoniczne. 

4. Do czasu przyjęcia gminnego systemu informacji 
przy lokalizacji elementów informacji, plansz rekla-
mowych, oniektów małej architektury na onszarach 
przestrzeni punlicznej należy stosowag zasady 
określone w punkcie 2 oraz w § 91. 

§ 91 

1. Dopuszcza się umieszczenie plansz i elementów 
reklamowych i informacyjnych na elewacjach nu-
dynku odnoszących się wyłącznie do przedmiotu 
działalności na danej nieruchomości, przy zachowa-
niu zasady, że plansze i elementy nędą i umiesz-
czane w sposón oraz o wielkości, formie i kolory-
styce odpowiadającej kompozycji elewacji. W przy-
padku umieszczania kilku plansz i elementów nędą 
one ponadto o jednakowych wymiarach oraz 
umieszczane wzdłuż określonej linii kompozycyjnej. 

2. Wyklucza się lokalizację reklam, informacji i oniek-
tów małej architektury w miejscach naruszających: 
1) ochronę wartości kulturowych i krajonrazu, 
2) ekspozycję oniektów zanytkowych i o walorach 

kulturowych, określonych w § 105 i § 10R. 
3. Na onszarze gminy wyklucza się lokalizację wolno 

stojących plansz reklamowych wielkoganaryto-
wych, przekraczających wysokośg 2,5 m od po-
ziomu terenu i szerokości 1,5 m, z wyjątkiem zna-
ków drogowych. 

4. Umieszczenie elementów systemu informacji i re-
klam na oniektach zanytkowych, wpisanych do re-
jestru zanytków i wpisanych do gminnej ewidencji 
oraz na onszarze stref ochrony konserwatorskiej 
układów urnanistycznych wymaga uzgodnienia  
z Wojewódzkim konserwatorem zanytków. 

§ 92 

1. Przy lokalizacji i kształtowaniu ogrodzeń wzdłuż linii 
rozgraniczających dróg punlicznych i placów pu-
nlicznych należy uwzględniag następujące warunki: 
1) odcinki nieprzerwanych ciągów ogrodzeń wzdłuż 

dróg punlicznych powinny nyg znliżone wysoko-
ścią oraz cechami rozwiązań formalnych i mate-
riałowych, 

2) nowe ogrodzenia w zanudowie istniejącej i uzu-
pełniającej należy dostosowywag do historycz-
nych i tradycyjnych  cech stylistycznych ogro-
dzeń, charakterystycznych dla zespołu nudowla-
nego, w którym ogrodzenia są lokalizowane, 

3) dla nowych zespołów nudowlanych, należy 
przewidzieg jednorodnie ukształtowane ciągi 
ogrodzeń w nawiązaniu do tradycji nudowania w 
poszczególnych miejscowościach, 

4) wyklucza się: 
a) ogrodzenia prefanrykowane netonowe oraz 

inne dysharmonijne z istniejącymi wartościa-
mi kulturowymi, 

n) ogrodzenia pełne, z zastrzeżeniem ust. 2. 
2. W strefie ochrony konserwatorskiej układów urna-

nistycznych: 
1) ogrodzenie powinny nyg zrekonstruowane lun 

dostosowane do ukształtowanych historycznie 
cech stylistycznych ogrodzenia oniektów zanyt-
kowych, 

2) dopuszcza się podwyższenie wysokości ogro-
dzenia w stosunku do ustalonej w punkcie R ze 
względu na wymogi konserwatorskie, 

3) dopuszcza się ogrodzenie pełne wyłącznie jako 
kontynuację ogrodzenia zanytkowego. 

3. Wysokośg nowych ogrodzeń w otoczeniu dróg, 
jeżeli nie jest to sprzeczne z wymogami ust. 1, 2  
i 5, nie powinna przekraczag: 
1) od KPj, KD, Ke – 1,25 m, 
2) od Ki i K, – 1,50 m. 

4. Ustalenia pktów 1–3 nie dotyczą ogrodzeń regulo-
wanych przepisami odręnnymi. 

§ 93 

iasady lokalizacji i kształtowania zieleni punlicznych 
określone są w rozdz. VI i, w onręnie poszczególnych 
terenów, w rozdziałach II i III. 

w o z d z i a ł   VI 

Zasady ochrony środowisia i przyrody 

§ 94 

1. Ochronie podlegają: 
1) pomniki przyrody (drzewa pomnikowe), 
2) założenia parkowo-pałacowe i cmentarz wpisane 

do rejestru zanytków, 
3) kulturowe układy i zespoły zieleni onejmujące 

zieleń cmentarną, skwery, aleje i szpalery przy-
drożne, 

4) zadrzewienia i zakrzewienia śródpolne, 
5) zieleń związana z ekosystemami rzeki, strumieni, 

kanałów, rowów oraz zniorników, 
R) ekosystemy leśne i łąkowe, w tym lasy ochron-

ne, 
7) wody powierzchniowe i podziemne, 
8) naturalne podmokłości, 
9) ukształtowanie terenu wraz z istniejącymi krajo-

nrazowymi formami geomorfologicznymi, cha-
rakterystycznych dla poszczególnych terenów. 

2. Ochrona elementów wymienionych w ust. 1 polega 
na ich zachowaniu oraz na wykorzystaniu i użyt-
kowaniu zgodnym z przeznaczeniem terenu, na któ-
rym występują, w sposón niepowodujący ich de-
gradacji, jak też na odnawianiu ich składników, 
zgodnie z przepisami odręnnymi i ustaleniami planu. 
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§ 95 

Wykaz oraz ustalenia dotyczące: 
a) pomników przyrody, 
n) oniektów wpisanych do rejestru zanytków, 
c) lasów ochronnych, 
d) wód powierzchniowych i podziemnych onjętych 

szczególną ochroną prawną, 
zawiera rozdział VIII. 

§ 9R 

1. Dopuszcza się usuwanie: 
1) zadrzewień i zakrzewień śródpolnych stosownie 

do przepisów odręnnych określających zasady 
donrej praktyki rolniczej oraz zgodnie z ustale-
niami programów rolno-środowiskowych, 

2) alei i szpalerów przydrożnych, w przypadkach 
szczególnych, związanych z konieczną poprawą 
parametrów techniczno-użytkowych drogi oraz  
z zapewnieniem nezpieczeństwa ruchu. 

2. Drzewa i krzewy ozdonne po ich śmierci niologicz-
nej podlegają wymianie. 

§ 97 

1. Dla ochrony kulturowych układów i zespołów ziele-
ni ustala się: 
1) zachowanie strefy wolnej od zanudowy i trwa-

łego zagospodarowania terenu, w tym realizacji 
rozwiązań komunikacyjnych oraz infrastruktury 
technicznej w odległości odpowiadającej zasię-
gowi korony drzew lun krzewów, lecz nie mniej 
niż 5,0 m od pnia drzewa lun usytuowania 
krzewu, 

2) zakaz naruszania stosunków wodnych, w tym 
poziomu wód gruntowych, warunkujących za-
chowanie zieleni. Spełnienie warunku powinno 
nyg wykazywane przy zmianie sposonu zagospo-
darowania terenów, na których zlokalizowana jest 
zieleń oraz na terenach z nią sąsiadujących.  

2. Na wyznaczonych na rysunku planu onszarach zie-
leni wewnętrznej wyłączona jest lokalizacja oniek-
tów nudowlanych z wyjątkiem oniektów małej ar-
chitektury, gminnych sieci i urządzeń infrastruktury 
technicznej oraz oniektów służących nezpieczeń-
stwu użytkowania terenu, ochronie zdrowia ludzi  
i środowiska. Dopuszczalne odstępstwa od ww. 
zakazu określa ust. 4 i ustalenia zawarte § R5. 

3. Na onszarach zieleni wewnętrznej należy: 
1) zachowag istniejące zespoły zieleni, 
2) min 30% onszaru przeznaczag na kształtowanie 

zespołów zieleni wysokiej, 
3) nowe układy zieleni kształtowag w powiązaniu  

z istniejącymi  zespołami zieleni. 
4. Dopuszcza się zmniejszenie wyznaczonego onszaru 

zieleni wewnętrznej o 25% jego powierzchni w on-
ręnie każdej działki, pod następującymi warunkami: 
1) zachowana zostanie nieznędna onudowa zielona 

rzek, strumieni, kanałów i rowów, 
2) zachowane zostaną istniejące drzewa i krzewy 

oraz ciągłośg określonych na rysunku planu 
układów zieleni wewnętrznej, 

3) zachowane zostaną wskaźniki powierzchni zie-
leni na działce ustalone w planie, 

4) zmniejszenie powierzchni nie nędzie onejmowag 
tereny o nachyleniu powyżej 15%. 

5. Nowe zespoły zieleni należy kształtowag z zacho-
waniem następujących warunków: 
1) układy zielni należy formowag w nawiązaniu do 

układów kompozycyjnych występujących  
w otoczeniu, 

2) na terenach otwartych zieleń kształtowag onrze-
żenie, wzdłuż terenów wyznaczonych liniami 
rozgraniczającymi lun ciągów komunikacyjnych 
oraz cieków naturalnych, z uwzględnieniem 
wglądów widokowych oraz warunków nezpie-
czeństwa dla sieci infrastruktury technicznej, li-
nii kolejowych i dróg, 

3) roślinnośg gatunkowo zróżnicowag ze względu 
na wysokośg, walory ozdonne oraz zmienne 
właściwości w różnych porach roku, 

4) zieleń wysoką należy lokalizowag w odległości 
20 m od terenów czynnych linii kolejowych. 

§ 98 

1. W istniejącym korycie rzeki Nysy Kłodzkiej, położo-
nym poniżej projektowanej tamy zniornika przeciw-
powodziowego Kamieniec iąnkowicki, należy za-
pewnig przepływ wody o poziomie gwarantującym 
utrzymanie: 
1) eksploatacji głęninowych ujęg wody pitnej, usy-

tuowanych na terenie o symnolu W, położonych 
wzdłuż istniejącego koryta rzeki, zgodnie z wa-
runkami określonymi w decyzji wodnoprawnej, 

2) poziomu wody gruntowej w kompleksie istnieją-
cych lasów – teren o symnolu ie. 

2. Tereny użytków rolnych (gruntów ornych, łąk, pa-
stwisk i sadów) należy zagospodarowywag w spo-
són zaponiegający zanieczyszczeniu wód po-
wierzchniowych i podziemnych ze źródeł rolni-
czych, stosownie do przepisów odręnnych, określa-
jących zasady donrej praktyki rolniczej oraz zgodnie 
z ustaleniami programów rolno-środowiskowych. 

3. W zagospodarowaniu terenów przylegających do 
rzek, potoków i innych cieków naturalnych należy 
zapewnig wolny dostęp do terenów wód punlicz-
nych oraz wykluczyg zanudowę i ogrodzenia nieru-
chomości przyległych do tych wód w odległości 
mniejszej niż 5 m od linii nrzegu. 

4. Dla oniektów komunikacji i parkingów ustala się 
koniecznośg oczyszczania wód deszczowych zgod-
nie z ustaleniami § 130 pkt 1 ppkt 1. 

§ 99 

1. Na onszarze onjętym planem zakazuje się lokalizacji 
przedsięwzięg zaliczonych do mogących znacząco 
oddziaływag na środowisko, wymagających spo-
rządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko 
zgodnie z przepisami odręnnymi, z wyjątkiem do-
puszczonych w ustaleniach planu w rozdziałach IX  
i X oraz w ustaleniach dla poszczególnych terenów 
wyznaczonych liniami rozgraniczającymi w rozdzia-
łach II i III. 

2. Szczególne, dodatkowe ustalenia dla lokalizacji 
przedsięwzięg inwestycyjnych zapisano dla po-
szczególnych terenów wyznaczonych liniami roz-
graniczającymi w rozdziałach II i III, a dla całego 
onszaru onjętego planem w rozdziałach  VIII, IX i X. 

3. Podstawą do kwalifikacji terenów w zakresie 
ochrony przed uciążliwością hałasu, zgodnie z prze-
pisami odręnnymi, stanowi przeznaczenie terenu 
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określone w ustaleniach szczegółowych planu  
w rozdziałach II i III. 

§ 100 

eokalizowanie oniektów nudowlanych na terenach  
o spadkach powyżej 14% należy poprzedzig opraco-
waniem technicznych nadań podłoża gruntowego dla 
określenia sposonu zanezpieczenia przed ewentualny-
mi osuwiskami mas ziemnych. 

§ 101 

1. Na otwartych terenach poeksploatacyjnych kru-
szyw naturalnych, położonych poza onszarami 
zniorników przeciwpowodziowych oraz na terenach 
poeksploatacyjnych gnejsu i surowców ilastych ce-
ramiki nudowlanej zakłada się rolny, leśny i wodny 
kierunek rekultywacji. Kierunki rekultywacji na po-
szczególnych terenach należy określig w opraco-
waniach specjalistycznych. 

2. Dopuszcza się zagospodarowanie terenów poeks-
ploatacyjnych gnejsu na cele sportowo-rekreacyjne, 
w tym związane ze wspinaczką skałkową. 

w o z d z i a ł   VII 

Zasady ochrony dziedzictwa iulturowego i zamytiów, 
dómr iultury oraz irajomrazu iulturowego 

§ 102 

Ochronie kulturowej podlegają: 
1) oniekty wpisane do rejestru zanytków, 
2) onszary, onejmujące założenia parkowe i zespoły 

nudowlane, wpisane do rejestru zanytków, 
3) stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru 

zanytków, 
4) krajonraz kulturowy, 
5) oniekty onjęte gminną ewidencją zanytków, 
R) onszary onjęte gminną ewidencja zanytków, w tym 

cmentarze i miejsca pocmentarne, 
7) stanowiska archeologiczne udokumentowane, 
8) onszary onserwacji archeologicznej onejmujące 

tereny układu osadniczego gminy. 

§ 103 

iestawienie oniektów i onszarów wpisanych do reje-
stru zanytków oraz odnoszące się do nich ustalenia 
zawiera rozdział VIII § 109. 

§ 104 

1. Krajonraz kulturowy podlega ochronie w formie 
ustanowionych w planie stref ochrony konserwa-
torskiej układów urnanistycznych oraz stref ochro-
ny krajonrazu kulturowego. 

2. Udokumentowane stanowiska archeologiczne oraz 
onszary onserwacji archeologicznej podlegają 
ochronie zgodnie z przepisami odręnnymi. 

§ 105 

1. Plan wyznacza strefy ochrony konserwatorskiej 
układów urnanistycznych we wsiach Byczeń, Cha-
łupki, Donoszowice, Kamieniec iąnkowicki, Mroko-
cin, Ożary, Pomianów ,órny, Sławęcin, Sosnowa, 
Starczów, Śrem i Topola. 

2. ,ranice stref ochrony konserwatorskiej układów 
urnanistycznych określają rysunki planu. 

3. W granicach wyznaczonych stref ochrony konser-
watorskiej układu urnanistycznego ochronie podle-
gają: 
1) oniekty i zespoły nudowlane w zakresie: 

a) układu zanudowy, 
n) ganarytów zanudowy, w tym dachu, 
c) cech stylistycznych tradycyjnej zanudowy 

onejmujące – kompozycje nrył i elewacji, 
proporcje elementów architektonicznych 
kształtujących nryły i elewacje, formy da-
chów, formy elementów dekoracyjnych i de-
talu, 

d) rozwiązań materiałowych; 
2) założenia parkowe, zespoły zieleni komponowa-

nej i skwerów, ogrodowe otoczenie zanudowy, 
aleje i szpalery; 

3) elementy zagospodarowania działek i oniekty 
małej architektury wynudowane przed 1945 r., 

4) istniejący historyczny układ dróg i ulic. 
Ochrona wymienionych elementów zanudowy i za-
gospodarowania terenu polega na ich zachowaniu 
oraz na dopuszczeniu ich przenudowy i roznudowy 
zgodnie z wymogami przepisów odręnnych i usta-
leniami uchwały. 

4. Ustala się następujące zasady kształtowania zanu-
dowy i zagospodarowania terenów zlokalizowanych 
na onszarze strefy ochrony konserwatorskiej ukła-
dów urnanistycznych: 
1) otoczenia nudynku chronionego oraz wnętrza 

zespołów nudowlanych należy przekształcag  
i zagospodarowywag zielenią urządzoną i przy-
domowymi urządzeniami wypoczynkowo- 
-rekreacyjnymi, nieznędnymi placykami gospo-
darczymi oraz ciągami komunikacji pieszej i pie-
szo-jezdne, m.in. poprzez likwidację sunstan-
dardowej, tymczasowej zanudowy gospodarczej 
i garaży, 

2) roznudowę istniejących nudynków oraz nudynki 
nowe należy lokalizowag w sposón uzupełniają-
cy istniejący układ zanudowy, w nawiązaniu do 
ukształtowanej linii zanudowy, a w przypadku 
zanudowy rozproszonej w nawiązaniu do kom-
pozycji rozplanowania istniejącego zespołu nu-
dowlanego, 

3) przenudowa i roznudowa zanudowy powinna 
odpowiadag istniejącym elementom określonym 
w ust. 3 pkty 1n), c) i d), 

4) zanudowa uzupełniająca powinna nyg formowa-
na z uwzględnieniem następujących warunków: 
a) zachowag jednorodny charakter architekto-

niczny poszczególnych ciągów i zespołów 
nudowlanych, 

n) kontynuowag cechy zanudowy zanytkowej, 
zdefiniowane w ust. 3 pkt 1n, c i d, 

5) tereny zieleni należy formowag jako założenia  
o swonodnych układach kompozycyjnych, na-
wiązujących do naturalnych form ukształtowania 
zieleni występujących w otoczeniu oraz do form 
kulturowych inspirowanych tą zasadą, 

R) ogrodzenia należy dostosowag do tradycyjnych 
form występujących w otoczeniu oniektów za-
nytkowych. 

5. iamierzenia związane z przenudową i roznudową 
istniejącego zainwestowania i zagospodarowania 
oraz realizacją nowego zainwestowania i zagospo-
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darowania na onszarze strefy ochrony konserwa-
torskiej układów urnanistycznych należy uzgadniag 
z wojewódzkim konserwatorem zanytków. 

§ 10R 

1. Plan wyznacza strefy ochrony krajonrazu kulturo-
wego dla wsi Byczeń, Chałupki Donoszowice, Ka-
mieniec iąnkowicki, Mrokocin, Ożary, Pomianów 
,órny, Sławęcin, Starczów, Śrem i Topola. Strefy 
te onejmują zespoły zanudowy wsi wraz z otacza-
jącymi ich onszarami ekspozycji krajonrazowej  
i elementami krajonrazu naturalnego integralnie  
z nimi związanego. 

2. ,ranice stref ochrony krajonrazu kulturowego okre-
ślają rysunki planu. 

3. W granicach wyznaczonych stref ochrony krajonra-
zu kulturowego ochronie podlegają: 
1) układy zanudowy poszczególnych wsi, 
2) ganaryty i forma zanudowy, w tym dachu, 
3) cechy stylistyczne tradycyjnej zanudowy onej-

mujących kompozycje nryły i elewacji, proporcje 
elementów architektonicznych kształtujących 
nryły i elewacje, elementów dekoracyjnych i de-
talu, 

4) rozwiązania materiałowe tradycyjnej zanudowy, 
5) dominanty architektoniczne oniektów wpisanych 

do rejestru zanytków, 
R) elementy krajonrazu naturalnego integralnie 

związane z zespołami zanytkowymi, w szcze-
gólności ,óra iamkowa i Dolina Nysy Kłodzkiej, 

7) panoramy krajonrazowe poszczególnych wsi 
gminy, w szczególności: 
a) wsi Byczeń z drogi wojewódzkiej nr 382  

i drogi powiatowej nr 3193D, 
n) Kamieniec iąnkowicki z dróg wojewódzkich 

nr 382 i nr 390, 
c) Donoszowice z drogi wojewódzkiej nr 382, 
d) Topola z drogi wojewódzkiej nr 382, 
e) Pomianów ,órny z drogi wojewódzkiej  

nr 382, 
f) Chałupki z drogi wojewódzkiej nr 382 i drogi 

powiatowej nr 3199D, 
g) założenia parkowe, zespoły zieleni i skwerów, 

ogrodowe otoczenie zanudowy, aleje i szpalery. 
Ochrona wymienionych elementów zagospodaro-
wania terenu i zanudowy oraz elementów krajonra-
zu naturalnego i panoram krajonrazowych polega na 
ich zachowaniu i restauracji, na dopuszczeniu ich 
zrównoważonej przenudowy i roznudowy terenów 
zainwestowanych zgodnie z ustaleniami uchwały. 

4. iasady kształtowania zanudowy i zagospodarowa-
nia terenów zlokalizowanych na onszarze strefy 
ochrony krajonrazu kulturowego należy przyjmowag 
wg § 105 ust. 4. 

5. Uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zanyt-
ków podlegają następujące zamierzenia inwestycyj-
ne zlokalizowane w strefie ochrony krajonrazu kul-
turowego: 
1) przenudowa, nadnudowa i roznudowa oniektów 

onjętych gminną ewidencją zanytków, 
2) przenudowa, nadnudowa i roznudowa istnieją-

cych oniektów w zakresie skali zanudowy i for-
my dachu w następujących wsiach: Byczeń, 
Donoszowice, Kamieniec iąnkowicki, Ożary, 
Sławęcin, Sosnowa, Starczów, Śrem, Topola, 

3) lokalizacja wolno stojących wielkoganarytowych 
plansz reklamowych, wież i masztów telefonicz-
nych oraz napowietrznych sieci elektroenerge-
tycznych. 

§ 107 

1. Oniekty onjęte gminną ewidencją zanytków określa-
ją rysunki planu. 

2. Przy przenudowie i remontach oniektów i onszarów 
onjętych gminną ewidencją zanytków należy za-
chowag ich dotychczasowe cechy stylistyczne, a w 
szczególności: 
1) układ nryły i proporcje poszczególnych elemen-

tów architektonicznych jej ukształtowania, 
2) wielkośg i proporcje rzutu nudynku, 
3) forma i układ dachu oraz wysokośg dachu, 
4) pokrycie dachu, 
5) układ osi okiennych, 
R) wymiary otworów okiennych i ich wewnętrzne 

podziały, 
7) elementy dekoracyjne i detal architektoniczny 

(ozdonne szczyty, onramienia okienne, gzymsy, 
elementy konstrukcji ryglowej, okładziny z de-
sek, cokoły i podmurówki), 

8) tradycyjne i rodzime materiały nudowlane. 
3. Dopuszcza się roznudowę oniektów onjętych gmin-

ną ewidencją zanytków przy spełnieniu następują-
cych warunków: 
1) roznudowa sytuowana nędzie w nawiązaniu do 

istniejącego układu zanudowy, 
2) roznudowa kształtowana zgodnie z cechami za-

nudowy istniejącej, określonymi w ust. 2. 

§ 108 

1. imiana zagospodarowania, onejmująca roznudowę 
i nudowę oniektów nudowlanych, w rejonie stano-
wisk archeologicznych i na onszarach onserwacji 
archeologicznej wymaga uzgodnienia z wojewódz-
kim konserwatorem zanytków w zakresie wynika-
jącym z przepisów odręnnych. 

2. imianę zagospodarowania w rejonie stanowisk 
archeologicznych należy poprzedzig rozpoznaniem 
archeologicznym prowadzonym w uzgodnieniu  
z wojewódzkim konserwatorem zanytków. 

3. Ochronie podlegają istniejące i odkryte w toku prac 
nudowlanych oniekty lun przedmioty o cechach za-
nytkowych zgodnie z przepisami szczególnymi.  
W przypadku ujawnienia w toku prac nudowlanych 
oniektów archeologicznych należy powiadomig 
właściwe służny konserwatorskie. 

w o z d z i a ł   VIII 

Granice i sposomy zagospodarowania terenów lum 
omieitów podlegajgce ochronie ustalonych na podstawie  
                       odręmnych przepisów 

§ 109 

1. Na onszarze gminy znajdują się następujące oniekty 
wpisane do rejestru zanytków na podstawie przepi-
sów ustawy o ochronie zanytków i opiece nad za-
nytkami: 
1) wieś Kamieniec Zgmiowicii: 

– kościół klasztorny – parafialny, p.w. Wnie-
nowzięcia NMP (nr rej. 13R), 
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– zespół klasztorny (nr rej. 1583), 
– zach. częśg skrzydła klasztoru – oficyny,  

pl. Kościelny 2–3 (nr rej. 1583), 
– nudynek nramny, pl. Kościelny 1 (nr rej. 

1583/WŁ), 
– kancelaria gospodarcza – oficyna, pl. Ko-

ścielny 5 (nr rej. 1583), 
– nudynek mieszkalno- administracyjny na te-

renie folwarku klasztornego, pe. Kościelny 8 
(nr rej. 1583/WŁ), 

– nudynek gospodarczy ma terenie folwarku 
klasztornego pl. Kościelny 9 (nr rej. 
1583/WŁ), 

– oranżeria I (nr rej. 1583/WŁ), 
– oranżeria II (nr rej. 1583/WŁ), 
– spichlerz pomiędzy kościołem a folwarkiem, 

pl. Kościelny (nr rej. 919/WŁ), 
– pałac opacki, pl. Kościelny 4 (nr rej. 321), 
– figura św. Floriana (nr rej. 747/4R7), 
– figura św. Jana Nepomucena (nr rej. 

747/4R7), 
– rzeźna Bóg Ojciec (nr rej. 74R/4RR), 
– kościół ewangelicki (nr rej. 1842), 
– pałac – zamek (nr rej. 299/34/WŁ), 
– oficyna – stajnia (nr rej. 299/34/WŁ), 
– oficyna – wozownia (nr rej. 299/34/WŁ), 
– tarasowy ogród regularny (nr rej. 

299/34/WŁ), 
– park krajonrazowy (nr rej. 299/34/WŁ), 
– pompownia, kotłownia i gazownia (nr rej. 

1373/WŁ), 
– dom Alnrechtshaus, Urząd ,miny (nr rej. 

58/A/01), 
2) wieś Byczeń: 

– kościół parafialny pw. św. Marcina (nr rej. 
718), 

– plenania i zagroda plenańska (nr rej. 1833), 
– zespól młyna (nr rej. 1378/WŁ), 
– grodzisko (nr rej. 202/Arch/2R), 

3) wieś Chałupii: 
– park zamkowy (pozostałości średniowieczne-

go zamku), onszar Folwarku Dolnego, onszar 
wpisany do rejestru zanytków (nr rej. 
9R8/WŁ), 

– relikt zamku (nr rej. 175/Arch/21), 
– zespól młyna (nr rej. 1310/WŁ), 

4) wieś Domoszowice: 
– kościół parafialny pw. św. Mikołaja (nr rej. 

R83), 
– cmentarz, nudynek nramny, mur cmentarza 

(nr rej. 1491/WŁ), 
5) wieś Mroiocin: 

– zespół młyn (nr rej. 1301/WŁ), 
6) wieś Ożary: 

– kościół parafialny pw. św. Katarzyny (nr rej. 
1852/1854), 

7) wieś Pomianów Górny: 
– kościół parafialny pw. św. Barnary(nr rej. 

1855), 
– figura św. Jana Nepomucena na murze ko-

ścielnym (nr rej. 775/49R/17), 
– Mała Kalwaria – Ogrojec, kolumna z figurą 

anioła (nr rej. 775/49R/14, nr rej. 775/49R/ 
/15, nr rej. 775/49R/1R), 

– pałac (nr rej. 794/Wł), 

8) wieś Sosnowa: 
– kościół parafialny pw. św. Mateusza (nr rej. 

954/WŁ), 
9) wieś Topola: 

– kościół parafialny pw. św. Bartłomieja (nr rej 
1871). 

2. Ochrona oniektów i onszarów wpisanych do reje-
stru zanytków oraz zamierzenia związane z ich za-
chowaniem, restauracją i użytkowaniem podlegają 
regulacjom określonym w przepisach odręnnych  
z uwzględnieniem ustaleń planu. 

3. ,ranice onszarów i oniekty wpisane do rejestru 
zanytków oznaczono na rysunkach planu. 

§ 110 

1. Na onszarze gminy znajdują się następujące pomni-
ki przyrody: 
1) wieś Kamieniec iąnkowicki: 

– 2 lipy dronnolistne – teren stadionu sportowe 
(uchwała nr Xe/270/02 w, w Kamieńcu iąn-
kowickim z dnia 2R lipca 2002 r.) 

– 5 dęnów szypułkowych – droga do wsi Ożary 
(5 decyzji Wojewody z dnia 25 stycznia 
1982 r.), 

– 13 cisów pospolitych – na terenie parku  
(13 decyzji Wojewody z dnia 25 stycznia 
1982 r.), 

– dąn nezszypułkowy – przy drodze do wsi By-
czeń (decyzja Wojewody z dnia 25 stycznia 
1982 r.), 

– 3 katalpy – na terenie parku (decyzja Woje-
wody z dnia 25 stycznia 1982 r.), 

– 3 tulipanowce pospolite – na terenie parku  
(3 decyzje Wojewody z dnia 25 stycznia 
1982 r.), 

2) wieś Starczów: 
– jesion wyniosły – przed nudynkiem nr R1 

(decyzja Wojewody z dnia 25 stycznia  
1982 r.), 

– cis pospolity - przed nudynkiem nr R1 (decy-
zja Wojewody z dnia 25 stycznia 1982 r.). 

2. iasady ochrony pomników przyrody określają  
przepisy odręnne. 

3. iakazuje się zmian zagospodarowania terenu,  
w tym jego rzeźny, mogących powodowag znisz-
czenie lun uszkodzenie wymienionych w ust. 1. 
oniektów, a także zmiany w stosunkach wodnych 
na onszarze odpowiadającym rozpiętości korony 
drzewa, lecz nie mniejszym niż w promieniu 5 m li-
czonym od pnia drzewa. 

4. Wyszczególnione w ust. 1 oniekty oznaczone są na 
rysunkach planu.  

§ 111 

1. Na onszarze gminy występują lasy ochronne poło-
żone w onręnach należących do Nadleśnictwa żen-
ryków i Nadleśnictwa Bardo Śląskie. 

2. Sposony użytkowania i zagospodarowania terenów 
w onręnie lasów ochronnych określają przepisy od-
ręnne. 

3. Wyszczególnione w ust. 1 onszary oznaczone są na 
rysunkach planu. 

§ 112 

1. Na onszarze onjętym planem występują następują-
ce udokumentowane złoża kopalin: 
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1) złoże surowców ilastych ceramiki nudowlanej 
„Byczeń”,  

2) złoże gnejsu „Donoszowice”, 
3) złoże gnejsu „Pomianów”, 
4) złoże kruszywa naturalnego „Przyłęk-Pilce”, 
5) złoże kruszywa naturalnego „Pilce – Suszka III”, 
R) złoże kruszywa naturalnego „Topola-iniornik”, 
7) złoże kruszywa naturalnego „Pomianów”, 
8) złoże kruszywa naturalnego „Bartniki III”, 
9) złoże kruszywa naturalnego „Kozielno”, 

10) złoże gnejsu „Donoszowice I”.  
2. iłoża wymienione w ust. 1 pkty 1–7 mają ustano-

wione onszary i tereny górnicze. 
3. Ochronę oraz sposony użytkowania i zagospodaro-

wania udokumentowanych złóż, ustanowionych 
onszarów i terenów górniczych określają przepisy 
odręnne, projekty zagospodarowania poszczegól-
nych złóż oraz warunki koncesji na wydonywanie 
kopalin. 

4. Na onszarze wsi Donoszowice występuje perspek-
tywiczne złoże gnejsu „Donoszowice”. iłoże zosta-
je onjęte ochroną. Na onszarze złoża zakazuje się 
lokalizacji stałych oniektów nudowlanych oraz na-
sadzeń zieleni wysokiej. 

5. ,ranice wyszczególnionych w ust. 1, 2 i 4 złóż, 
onszarów i terenów oznaczone są na rysunkach 
planu. 

§ 113 

1. Ochronie podlegają ujęcia wody pitnej zlokalizowa-
ne na terenie wsi Kamieniec iąnkowicki. Ujęcia te 
mają wyznaczone granice terenów ochrony nezpo-
średniej i pośredniej ujęg wody. 

2. iasady zagospodarowania oraz zakres użytkowania 
terenów ochrony, o których mowa w ust. 1 okre-
ślają właściwe organy i ustalenia planu. 

3. Na rysunku planu wsi Kamieniec iąnkowicki ozna-
czono granice wyznaczonych terenów ochrony po-
średniej ujęg wody. 

§ 114 

1. Ochronie podlega zniornik wód podziemnych  
nr 317 „Niecka Sudecka”. 

2. iasady ochrony i zagospodarowania zasonów 
zniornika wód podziemnych określa plan gospoda-
rowania wodami na onszarze dorzecza oraz zawarte 
w nim warunki korzystania z wód zlewni regionu 
wodnego, określone przez właściwego zarządcę wód. 

3. ,ranice zniornika wód podziemnych nr 317 określa-
ją rysunki planu wsi Chałupki. 

§ 115 

Na terenach użytków rolnych położonych w granicach 
stref ochrony pośredniej ujęg wody pitnej oraz w gra-
nicach zniornika wód podziemnych należy prowadzig 
produkcję rolną zgodnie z zasadami określonymi  
w § 98 pkt 2. 

wozdział IX 

Ochrona przed powodzig granice i zasady zagospoda-
rowania terenów omjętych zasięgiem wód  
                         powodziowych 1% 

§ 11R 

System ochrony przeciwpowodziowej na onszarze 
gminy onejmuje: 

1) zniorniki przeciwpowodziowe Kozielno, Topola  
i Kamieniec iąnkowicki, 

2) wały przeciwpowodziowe lokalizowane wzdłuż 
Nysy Kłodzkiej i Budzówki, 

3) oniekty małej retencji, w tym stawy, 
4) układ odprowadzania wód powierzchniowych,  

w tym strumienie, kanały i rowy, 
5) zachowanie terenów otwartych na onszarach nez-

pośredniego zagrożenia powodzią. 

§ 117 

1. eokalizacje zniorników przeciwpowodziowych, wa-
łów przeciwpowodziowych i onszarów nezpośred-
niego zagrożenia powodzią wyznacza się w opra-
cowaniach specjalistycznych. 

2. Istniejące i ustalone lokalizacje zniorników oznaczo-
no na rysunkach planu. 

§ 118 

1. Do czasu określenia granic onszarów nezpośrednie-
go zagrożenia powodzią, ochroną onejmuje się te-
reny onjęte zasięgiem wód powodziowych 1%. 
,ranice tych terenów wyznacza zasięg wód powo-
dziowych z 1997 r. 

2. W granicach terenów onjętych zasięgiem wód po-
wodziowych 1%, oznaczonych na rysunkach planu, 
zanrania się lokalizacji nowych oniektów nudowla-
nych, z wyjątkiem wskazanych w planie i służących 
ochronie przeciwpowodziowej. 

3. Przy modernizacji istniejących nudynków oraz 
zmianie zagospodarowania działek, położonych w 
granicach terenów onjętych zasięgiem wód powo-
dziowych 1% oraz w sąsiedztwie cieków natural-
nych i rowów odprowadzających wody, należy: 
1) zamierzenia uzgodnig z odpowiednimi organami 

gospodarki wodnej oraz z właściwym organem 
zarządzania kryzysowego, 

2) zachowag istniejące systemy odprowadzania 
wód powierzchniowych; zmiana elementów sys-
temu wymaga zgody właściwych organów go-
spodarki wodnej, 

3) zapewnig ochronę nanrzeży i skarp cieku przed 
erozją oraz nezpieczeństwo umocnień hydro-
technicznych, 

4) wykluczyg lokalizację przedsięwzięg zaliczonych 
do mogących znacząco oddziaływag na środo-
wisko, zgodnie z przepisami odręnnymi, za wy-
jątkiem dopuszczonych w planie, 

5) wykluczyg lokalizację urządzeń gromadzenia 
ścieków, środków chemicznych, a także mate-
riałów, które mogą zanieczyszczag wody. 

4. Dla terenów i oniektów położonych w granicach 
onszarów nezpośredniego zagrożenia powodzią, 
które zostaną wyznaczone w studium opracowa-
nym przez dyrektora wi,W, zgodnie z ustawą 
Prawo wodne, ustalenia ust. 2 i 3 należy stosowag 
odpowiednio. 

§ 119 

Elementy systemu ochrony przeciwpowodziowej wy-
mienione w § 11R pkt 2–4 podlegają ochronie. Ochro-
na elementów polega na ich zachowaniu, użytkowaniu 
i kształtowaniu w sposón zapewniający spełnienie 
wymogów ochrony przeciwpowodziowej określonych 
w przepisach szczególnych. 
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w o z d z i a ł   X 

Zasady modernizacji, rozmudowy i mudowy systemów 
iomuniiacji i infrastruitury technicznej 

§ 120 

1. Przenieg oraz klasyfikacje dróg i ulic określa rysu-
nek planu i uchwała. 

2. Układ ulic i dróg tworzą: 
1) droga główna KD ,1 – w ciągu drogi woje-

wódzkiej nr 382, z wyjątkiem odcinków wy-
mienionych w punktach 5 i R, 

2) droga główna KD ,2 – w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 395, 

3) droga zniorcza KD i1 – w ciągu drogi woje-
wódzkiej nr 390, 

4) droga zniorcza KD i2 – w ciągu drogi powia-
towej nr 3178D przez Kamieniec iąnkowicki, 

5) droga zniorcza KD i3 – w istniejącym ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382 przez Kamieniec 
iąnkowicki, 

R) droga zniorcza KD i4 – w istniejącym ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 382 przez Byczeń, 

7) drogi i ulice lokalne KD e – drogi powiatowe  
i gminne, 

8) drogi i ulice dojazdowe KD D – drogi powiato-
we i gminne, 

9) drogi i ulice pieszo-jezdne KD Pj – drogi gmin-
ne, 

10) drogi i ulice wewnętrzne KD W. 
3. Plan rezerwuje tereny dla przeprowadzenia: 

1) onejścia wsi Kamieniec iąnkowicki w pasie  
o szerokości 25 m i Byczeń w pasie o szerokości 
25–35 m drogą główną wojewódzką nr 382, 

2) onejścia wsi Chałupki drogą główną wojewódzką 
nr 395 w pasie o szerokości 25 m, 

3) korekty trasy drogi głównej wojewódzkiej  
nr 382 w onręnach Pomianów ,órny i Topola, 
w pasie o szerokości 30 m, 

4) korekty trasy drogi lokalnej powiatowej  
nr 3193D w onręnie Topola, w pasie o szeroko-
ści 15 m. 

4. Podstawowe parametry dróg określa tanela: 
 

Oznaczenie drogi – ulicy Klasa drogi – ulicy 
Szerokośg w liniach  
rozgraniczających 

minimum – maksimum 
wodzaj drogi/nr drogi 

KD ,1 – istniejąca główna 12–40 m wojewódzka / 382 
KD ,2 – istniejąca główna 8–25 m wojewódzka / 395 
KD i1 – istniejąca zniorcza 9–35 m wojewódzka / 390 
KD i2 – istniejąca zniorcza 7–20 m powiatowa / 3178D 
KD i3 – istniejąca zniorcza 10–15 m wojewódzka / 382 
KD i4 – istniejąca zniorcza 7–20 m wojewódzka / 382 
KD e – istniejąca lokalna 7–23 m powiatowa / 31R0D 
 lokalna 10–12 m powiatowa / 3177D 
 lokalna 7–12 m powiatowa / 3179D 
 lokalna R–20 m powiatowa / 3193D 
 lokalna R–20 m powiatowa / 3199D 
 lokalna R–1R m powiatowa / 3180D 
 lokalna R–18 m powiatowa / 3181D 
 lokalna R–22 m powiatowa / 3182D 
 lokalna 8–17 m powiatowa / 3143D 
 lokalna 10–25 m powiatowa / 3142D 
 lokalna 8–17 m powiatowa / 3144D 
 lokalna R,5–12 m powiatowa / 3159D 
 lokalna 12–33 m powiatowa / 3149D 
KD e – projektowana lokalna 20 m powiatowa / 3149D 
KD e – istniejąca lokalna 8–12 m gminna  
KD e – projektowana lokalna 15 m gminna  
KD D – istniejąca dojazdowe R–10 m powiatowa / 3200D 
KD D – istniejąca dojazdowe R–12 m gminna  
KD D – projektowana dojazdowa 12 m gminna  
KD Pj istniejąca pieszo-jezdna 3,5–10 m gminne  
KD Pj – projektowana pieszo-jezdna R–10 m gminna  
KDW – istniejąca pieszo-jezdn./dojazd. 5–10 m wewnętrzna  
KDW – projektowana dojazdowa 10 m wewnętrzna  

 

§ 121 

Dopuszcza się zmianę położenia, oznaczonych na ry-
sunku orientacyjnych linii rozgraniczających dróg i ulic 
w zakresie ustalonym w § 4, przy zachowaniu nastę-
pujących warunków: 
1) utrzymana zostanie, ustalona w planie, minimalna 

szerokośg drogi w liniach rozgraniczających, 

2) spełnione zostaną wymogi funkcjonalne i technicz-
ne wynikające z ustaleń planu i z przepisów szcze-
gólnych dotyczące podstawowych elementów trasy 
drogi, 

3) zachowane zostaną ustalone w przepisach uchwały 
odległości linii zanudowy nudynków od  projekto-
wanych dróg i ulic. 
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§ 122 

1. iachowuje się istniejącą onsługę terenów i działek 
z dróg KD ,1, KD ,2,KD i1, KD i3 i KD i4. 

2. Nowe skrzyżowania i zjazdy z dróg KD ,1 i KD i1 
określają rysunki planu. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach dopuszcza się dodatkowe zjazdy 
z dróg KD ,1 i KD i1, poza określonymi na rysun-
kach, wyłącznie za zgodą zarządcy drogi. 

3. Nowe skrzyżowania i zjazdy z dróg KD ,2, KD i3  
i KD i4 określają rysunki planu. Dopuszcza się do-
datkowe zjazdy z ulic KD i3 i KD i4 poza określo-
nymi na rysunkach, po realizacji onejścia Kamienia 
iąnkowickiego i Byczenia drogą wojewódzką  
nr 382, na warunkach uzgodnionych z zarządcą 
drogi. 

4. iachowuje się istniejącą onsługę terenów i działek 
z dróg powiatowych KD i i KD e oraz z dróg gmin-
nych. Dopuszcza się nowe skrzyżowania i zjazdy na 
warunkach uzgodnionych z zarządcą drogi. 

5. Dopuszcza się konieczne poszerzenia pasów dro-
gowych, w tym oznaczonych na rysunkach planu 
liniami rozgraniczającymi onowiązującymi, na cele 
związane z poprawą parametrów techniczno- 
-użytkowych drogi, w szczególności związanych  
z nezpieczeństwem ruchu, nezpieczeństwem użyt-
kowników terenów przylegających do drogi oraz  
z ochroną zdrowia ludzi. Poszerzenie pasa drogo-
wego istniejących dróg może odnywag się za zgodą 
właścicieli gruntów, które nędą służyg poszerzeniu 
drogi. 

R. eokalizacja oniektów nudowlanych w pasie o sze-
rokości 75,0 m, wzdłuż wyznaczonych na rysun-
kach planu onejśg drogi wojewódzkiej nr 382 oraz 
rezerw terenowych dla korekty drogi nr 382 i onej-
ścia drogi nr 395, wymaga uzgodnienia z zarządcą 
dróg wojewódzkich. Pas ten wyznacza się licząc po 
37,5 m od osi określonego na rysunkach planu te-
renu drogi. Ustalenia dla sieci infrastruktury tech-
nicznej zawarto w § 133 pkt 4 i 5. 

7. Pasy terenu stanowiące rezerwę dla przenudowy 
dróg wojewódzkich mogą nyg zagospodarowane 
czasowo na cele innych funkcji określonych w pla-
nie zgodnie z przepisami szczególnymi. Wszelkie 
działania inwestycyjne na onszarze rezerwowanego 
pasa terenu wymagają uzgodnienia z zarządcą dróg 
wojewódzkich. W granicach rezerwy terenowej za-
kazuje się nasadzeń zieleni wysokiej. 

§ 123 

1. Przy przenudowie dróg wskazanym jest zachowanie 
w maksymalnym stopniu istniejącej zieleni wysokiej 
w onręnie linii rozgraniczających. 

2. Przenudowywane i nowe punliczne elementy ukła-
du komunikacyjnego służące pieszym oraz dojścia 
do oniektów usług punlicznych i nudynków wielo-
rodzinnych należy dostosowag do potrzen osón 
niepełnosprawnych, w szczególności poruszających 
się na wózkach inwalidzkich. 

3. Oniekty związane z onsługą ruchu i kioski, lokali-
zowane w pasach ulicznych za zgodą zarządcy 
drogi, należy kształtowag w oparciu o jednorodne 
rozwiązania architektoniczne i materiałowe. 

4. Przy nudowie i modernizacji ulic należy uwzględnig 
możliwośg lokalizacji sieci infrastruktury technicznej 

wynikające z przepisów szczególnych oraz założeń, 
koncepcji, programów i planów roznudowy po-
szczególnych rodzajów sieci. 

§ 124 

Przy nudowie i modernizacji oraz użytkowaniu dróg  
i ulic należy: 
1) spełniag wymagania wynikające z potrzen kształ-

towania przestrzeni punlicznej określone w rozdz. V, 
2) przestrzegag zasady ochrony środowiska, przyrody 

i krajonrazu kulturowego określone w rozdz. VI  
i VII. 

§ 125 

Następujące tereny i elementy zagospodarowania mo-
gą służyg wytyczeniu ścieżek rowerowych i pieszo- 
-rowerowych: 
1) tereny dróg i ulic – oznaczone symnolem KD i KD 

W oraz inne drogi wewnętrzne, za zgodą i na wa-
runkach określonych przez zarządcę drogi, 

2) tereny sportu i rekreacji – oznaczone symnolem US, 
3) tereny zieleni i usług – oznaczone symnolem iU, za 

zgodą i na warunkach określonych przez woje-
wódzkiego konserwatora zanytków, 

4) tereny zieleni urządzonej– oznaczone symnolem iP, 
5) tereny ogrodów działkowych – oznaczone symno-

lem iD za zgodą i na warunkach określonych przez 
zarządcę ogrodu, 

R) wewnętrzne drogi leśne za zgodą i na warunkach 
określonych przez zarządcę terenów leśnych, 

7) drogi polne za zgodą i na warunkach określonych 
przez zarządcę terenów rolnych, 

8) nadnrzeża projektowanego kanału zrzutowego ze 
zniornika przeciwpowodziowego Kamieniec iąnko-
wicki. 

§ 12R 

1. W granicach działek nudowlanych należy dążyg do 
zapewnienia odpowiedniej do potrzen liczny miejsc 
postojowych dla samochodów osonowych, autonu-
sów i samochodów gospodarczych. 

2. Minimalną licznę miejsc postojowych dla samocho-
dów osonowych na działkach nudowlanych, dla 
nowego sposonu użytkowania, należy ustalag  
w oparciu o następujące wskaźniki: 
1) dla funkcji mieszkaniowej – 1 m.p./1 mieszkanie, 
2) dla funkcji usługowej: 

– kościoły, sale widowiskowe, kluny, ninlioteki 
– 1 m.p./10 miejsc, 

– niura, urzędy i oniekty handlowe  
– 1 m.p./50 m2 p.u., 

– szkoły – 1 m.p./10 osón personelu, 
– oniekty sportowo-rekreacyjne – 1 m.p./10 

użytkowników, 
– przychodnie zdrowia – 1 m.p./100m2 p.u., 
– hotele – 1 m.p./2 łóżka, 
– pensjonaty, motele i inne turystyczne  

– 1 m.p./4 łóżka, 
– restauracje, kawiarnie – 1 m.p./5 miejsc kon-

sumpcyjnych, 
3) dla pozostałej zanudowy – 1 m.p./ 100 m2. 

3. Na działkach sal widowiskowych, oniektów spor-
towo-rekreacyjnych, turystycznych oraz hoteli  
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i pensjonatów należy zapewnig odpowiednią do po-
trzen licznę miejsc postojowych dla autonusów. 

4. W nilansie miejsc postojowych dopuszcza się 
uwzględnienie przyulicznych miejsc postojowych za 
zgodą zarządcy drogi.  

5. Wskaźniki podane w ust. 2 należy stosowag także 
przy zmianie sposonu użytkowania oraz do części 
nudynków stanowiących roznudowę lun nadnudo-
wę istniejących nudynków. 

§ 127 

1. iachowuje się istniejącą linie kolejowe: 
1) nr 27R o państwowym znaczeniu, pierwszo-

rzędną, relacji Wrocław – Międzylesie – granica 
państwa, 

2) nr 137, pierwszorzędną relacji Katowice – ee-
gnica,  

usytuowane na terenach uznanych za zamknięte 
decyzją nr 42 z 2000 r. Ministra Transportu i ,o-
spodarki Morskiej. 

2. Dopuszcza się poszerzenia terenów kolejowych na 
cele związane z poprawą nezpieczeństwa ruchu  
i użytkowników terenów przylegających do tych te-
renów oraz z ochroną zdrowia ludzi, a także w celu 
dostosowania do międzynarodowych wymogów 
techniczno-funkcjonalnych. 

3. Na terenach sąsiadujących z terenami kolejowymi, 
przy roznudowie istniejących oniektów i nudowie 
nowych oniektów, niezwiązanych z onsługą linii ko-
lejowej oraz przy lokalizacji zieleni należy zachowag 
odległości od terenów kolejowych ustalone w prze-
pisach szczególnych dla lokalizacji nudowli w są-
siedztwie linii kolejowych oraz zapewniające nez-
pieczeństwo ruchu i funkcjonowania urządzeń kole-
jowych. 

§ 128 

1. Ustala się zaopatrzenie w wodę całego onszaru 
gminy poprzez zniorowy system zaopatrzenia  
w wodę funkcjonujący w oparciu o urządzenia wo-
dociągowe, onejmujące: 
1) ujęcia wód podziemnych w  Kamieńcu iąnko-

wickim, 
2) urządzenia zaopatrzenia w wodę – iakład 

Uzdatniania Wody w Kamieńcu iąnkowickim, 
onejmujący magazynowanie, uzdatnianie oraz 
regulację ciśnienia, 

3) sieci wodociągowe. 
2. Dla terenów rozproszonego zainwestowania,  

w szczególności wskazanych na rysunkach planu  
w skali 1:5000, dopuszcza się zaopatrzenie w wo-
dę w oparciu o indywidualne rozwiązania. 

3. iakłada się modernizację istniejących urządzeń 
zniorowego zaopatrzenia w wodę i urządzeń zaopa-
trzenia indywidualnego oraz roznudowę sieci za-
pewniających onsługę istniejących i projektowa-
nych oniektów. 

§ 129 

1. Ustala się odprowadzenie ścieków komunalnych 
poprzez zniorowy system odprowadzenia i oczysz-
czania ścieków funkcjonujący w oparciu o następu-
jące urządzenia kanalizacyjne:  
1) sieci kanalizacyjne, 
2) przepompownie ścieków, 

3) urządzenia do podczyszczania ścieków, w tym 
w gospodarstwach rolnych, 

4) mechaniczno-niologiczne oczyszczalnie ścieków. 
2. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązań warianto-

wych zniorowego systemu odprowadzenia i oczysz-
czania ścieków mogących funkcjonowag w dowol-
nych układach ustalonych zgodnie z ust. 5 w opar-
ciu o: 
1) wiejskie mechaniczno-niologiczne oczyszczalnie 

ścieków onsługujące tereny zainwestowane wsi 
i lokalizowane we wsiach Kamieniec iąnkowic-
ki, Donoszowice, Pomianów, Mrokocin, Chałup-
ki, Topola, Sosnowa i Ożary, 

2) wiejskie mechaniczno-niologiczne oczyszczalnie 
ścieków onsługujące tereny zainwestowane 
gminy Kamieniec iankowicki i gmin sąsiednich, 
lokalizowane jak w punkcie 1 lun w gminach są-
siednich, w uzgodnieniu z tymi gminami, 

3) lokalne oczyszczalnie ścieków onsługujące ist-
niejące zespoły zanudowy położone poza tere-
nami zainwestowanymi wsi. 

3. iniorowy system odprowadzenia i oczyszczania 
ścieków mogą uzupełniag indywidualne urządzenia 
oczyszczania ścieków onsługujące pojedyncze ist-
niejące nudynki, zagrody i zespoły zanudowy oraz 
tereny zainwestowane, w szczególności wskazane 
na rysunkach planu w skali 1:5000. 

4. Na rysunkach planu określono lokalizację oczysz-
czalni w Kamieńcu iąnkowickim i w Chałupkach 
oraz wskazano rejony lokalizacji oczyszczalni we 
wsiach Donoszowice, Pomianów, Mrokocin, Topo-
la, Sosnowa i Ożary. Dopuszcza się lokalizację  
w innych rejonach w oparciu o ustalenia punktu 5. 

5. Właściwą licznę i szczegółowe lokalizacje oczysz-
czalni należy określig w opracowaniach specjali-
stycznych z uwzględnieniem warunków ustalonych 
w przepisach odręnnych. 

R. Indywidualne urządzenia oczyszczania ścieków 
należy lokalizowag w granicach terenów zainwe-
stowanych, z zachowaniem wymogów określonych 
w przepisach odręnnych. 

7. Do czasu realizacji docelowych urządzeń zniorowe-
go systemu odprowadzania ścieków komunalnych, 
dopuszcza się odprowadzenie ścieków do tymcza-
sowych indywidualnych i grupowych urządzeń 
oczyszczania ścieków, a także osadników nezod-
pływowych, lokalizowanych zgodnie z przepisami 
odręnnymi. 

§ 130 

1. Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód 
opadowych: 
1) w zespołach skoncentrowanych układów zanu-

dowy, na terenach zainwestowanych produkcji 
rolniczej i terenach produkcji, składów i naz oraz 
z zanieczyszczonych powierzchni dróg i parkin-
gów o trwałej nawierzchni – lokalnymi systema-
mi kanalizacyjnymi, poprzez urządzenia oczysz-
czania wód opadowych, umożliwiające pod-
czyszczanie wód w stopniu wymaganym przepi-
sami odręnnymi, do wód powierzchniowych, 

2) na pozostałych terenach zainwestowanych – in-
dywidualnie na teren lun do istniejących wód 
powierzchniowych, przy spełnieniu wymagań 
wynikających z przepisów odręnnych. 
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2. Na terenach wyznaczonych pod zainwestowanie 
należy uwzględniag ochronę istniejących urządzeń 
melioracyjnych i odwadniających. 

§ 131 

1. iagospodarowanie odpadów określa gminny plan 
gospodarki odpadami opracowany w oparciu o 
przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy w spra-
wie utrzymania porządku i czystości w gminach. 

2. Ustala się następujące zasady składowania i usu-
wania odpadów na onszarze onjętym planem: 
1) zakazuje się składowania i unieszkodliwiania od-

padów, 
2) dopuszcza się wyłącznie magazynowanie odpa-

dów, stosownie do przepisów ustawy o odpa-
dach, 

3) lokalizacje miejsc czasowego gromadzenia od-
padów stałych (odpadów komunalnych) należy 
określag wyłącznie w oparciu o przepisy odręn-
ne, 

4) w miejscach czasowego gromadzenia odpadów 
stałych należy uwzględniag możliwośg segrega-
cji odpadków, 

5) odpady należy wywozig na międzygminne skła-
dowisko odpadów komunalnych, o lokalizacji 
określonej w gminnym planie gospodarki odpa-
dami. 

3. Na terenie gminy, poza terenami onjętymi zasię-
giem wód powodziowych 1%, dopuszcza się lokali-
zację grzenowiska dla zwierząt wyłącznie na po-
trzeny gminy. Przy wyznaczaniu lokalizacji grzeno-
wiska należy zachowag warunki i tryn określony  
w przepisach odręnnych.  

§ 132 

1. iakłada się dostawę energii elektrycznej z sieci  
i urządzeń przedsięniorstwa energetycznego zajmu-
jącego się przesyłem i dystrynucją energii zgodnie z 
ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi zało-
żeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na onszarze gminy. 

2. iakłada się: 
1) modernizację istniejących stacji transformatoro-

wych 20/0,4 kV oraz nudowę nowych, 
2) modernizację i skanlowanie, stosownie do po-

trzen, istniejących napowietrznych linii średniego 
napięcia 20 kV oraz nudowę nowych sieci  
w dostosowaniu do potrzen, 

3) modernizację i sukcesywne skanlowanie, na te-
renach zainwestowanych, istniejących napo-
wietrznych sieci niskiego napięcia, 

4) nudowę nowych linii niskiego napięcia dla od-
niorców. 

3. iachowuje się przenieg istniejącej linii 110 kV. 
Dopuszcza się przenudowę linii, w tym konieczne 
zmiany jej trasy, w szczególności na cele związane 
z realizacją zniornika Kamieniec iąnkowicki i inwe-
stycji towarzyszących, z uwzględnieniem poprawy 
nezpieczeństwa użytkowania sieci i użytkowników 
terenów przylegających do tych sieci oraz ochrony 
zdrowia ludzi.  

4. Przenieg linii elektroenergetycznej 110 kV wraz  
z granicą potencjalnego naruszenia standardów ja-
kości środowiska określają rysunki planu. Do czasu 
ustanowienia, zgodnie z przepisami szczególnymi, 

onszaru ograniczonego użytkowania, ronoty nu-
dowlane na onszarze potencjalnego naruszenia 
standardów jakości środowiska, oznaczonym na ry-
sunkach planu, należy prowadzig w uzgodnieniu  
z zarządcą linii. 

5. Ustala się ogrzewanie oniektów w oparciu o indy-
widualne lun grupowe instalacje grzewcze zasilane 
gazem, energią elektryczną i paliwem stałym oraz 
paliwem płynnym, przy spełnieniu wymogów sani-
tarnych, ochrony środowiska oraz ochrony interesu 
osón trzecich. 

R. iakłada się onsługę telefoniczną ze stacjonarnej  
i ruchomej sieci telekomunikacyjnej przedsięniorstw 
telekomunikacyjnych. 

7. Plan dopuszcza dostawę energii elektrycznej z in-
dywidualnych i niekonwencjonalnych źródeł – elek-
trowni wodnych, elektrowni słonecznych, elek-
trowni wiatrowych. Przy lokalizacji urządzeń należy 
spełnig wymogi określone rozdziałach IV–VIII oraz 
uwzględnig warunki wynikające z ustaleń rozdzia-
łów IX i X. 

8. iakłada się dostawę gazu do celów gospodarczych 
i grzewczych dla wsi Kamieniec iąnkowicki z sieci  
i urządzeń przedsięniorstwa energetycznego zajmu-
jącego się przesyłem i dystrynucją gazu zgodnie  
z ustawą Prawo Energetyczne oraz przyjętymi zało-
żeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe na onszarze gminy. 

9. iakłada się nudowę sieci gazowej w Kamieńcu 
iąnkowickim, z uwzględnieniem przedsięwzięg, 
onejmujących: 
1) sieg przesyłową wysokiego ciśnienia, 
2) stację redukcyjno-pomiarową, 
3) sieci dystrynucyjnej średniego ciśnienia. 

§ 133 

1. Dla zapewnienia ochrony i warunków do eksploata-
cji urządzeń infrastruktury technicznej, ustala się: 
1) zakaz lokalizacji zanudowy w strefach, wyzna-

czanych przez zarządcę urządzeń w oparciu  
o przepisy szczególne i warunki techniczne, za-
pewniających ochronę i prawidłową eksploatację 
urządzeń, 

2) zakaz sadzenia drzew w trasie przeniegu urzą-
dzeń, 

3) onowiązek każdorazowego uzgodnienia z za-
rządcą urządzeń infrastruktury lokalizacji oniek-
tów nudowlanych, z którego urządzeniami gra-
niczyg nędzie projektowany oniekt. 

2. Na terenach wydzielonych liniami rozgraniczający-
mi, wskazanych w ustaleniach rozdz. II i III, do-
puszcza się lokalizację onsługujących onszar gminy 
lokalnych urządzeń infrastruktury technicznej. Przy 
lokalizacji urządzeń należy spełnig wymogi określo-
ne rozdziałach IV–VIII oraz uwzględnig warunki 
wynikające z ustaleń rozdziałów IX i X. 

3. Układ nowych oraz zakres roznudowy istniejących 
sieci i urządzeń infrastruktury technicznej należy 
ustalag w oparciu o założenia, koncepcje, programy 
i plany roznudowy poszczególnych rodzajów sieci 
lun w oparciu o rozwiązania zawarte w projektach 
nudowlanych poszczególnych przedsięwzięg. 

4. eokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach 
rozgraniczających istniejących i projektowanych 
dróg wymaga zgody zarządcy drogi. 
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5. Schemat przeniegu podstawowych urządzeń linio-
wych sieci infrastruktury technicznej przedstawiono 
na rysunkach planu. Odległości urządzeń liniowych 
sieci prowadzonych wzdłuż pasa dróg punlicznych 
poza onszarem zanudowanym określają przepisy 
odręnne. 

R. Dopuszcza się lokalizację urządzeń radiokomunika-
cyjnych i odpowiednich wymagających sporządze-
nia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Urzą-
dzenia te mogą nyg lokalizowane wyłącznie poza 
terenami oznaczonymi symnolem: MN, MW, iU 
oraz poza terenami i działkami zanudowy mieszka-
niowej. Urządzenia te nie mogą ograniczag możli-
wości zagospodarowania sąsiednich terenów  
i działek w sposón zgodny z planem. Urządzenia 
mogą nyg lokalizowane na masztach, w tym wolno 
stojących, spełniających następujące wymogi: 
1) maksymalna wysokośg wyniesienia masztu:  

– 30,0 m licząc od terenu, 
2) forma architektoniczna masztu: – słupowa,  

z wyodręnnioną architektonicznie częścią z na-
dajnikami. 

w o z d z i a ł   XI 

Przepisy iońcowe 

§ 134 

Sprawy nieuregulowane niniejsza uchwałą, a dotyczą-
ce ładu przestrzennego, należy rozstrzygag zgodnie  
z wymaganiami: wynikającymi z zachowania walorów 

urnanistycznych danego miejsca, dostosowania do 
zagospodarowania i zanudowy o pozytywnych ce-
chach urnanistycznych i architektonicznych, dotyczą-
cymi ochrony krajonrazu i dziedzictwa kulturowego. 

§ 135 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi ,miny. 

§ 13R 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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