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562 

UCHWAŁA RADY POWIATU W OŁAWIE 

z dnia 25 stycznia 2006 r. 

w  sprawie  ustalenia  regulaminów  określających  niektóre zasady wyna-
gradzania za pracę oraz zasady przyznawania dodatków do wynagrodzenia 
nauczycielom  zatrudnionym  w oświatowych  jednostkach  organizacyjnych 

Powiatu OPawskiego na rok 2  6 

 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.) w związku z art. 30 ust. 6 i 6a, art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagro-
dzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodat-
ków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu 
wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 1810), po uzgodnieniu ze związkami 
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli zatrudnionych w oświatowych jed-
nostkach organizacyjnych Powiatu noawskiego gada Powiatu w noawie 
uchwala, co następuje: 

 
 

g o z d z i a o  I 

Przepisy ogólne 

§ 1 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
1) szkole – należy przez to rozumieć szkooy, placówki 

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

2) nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczycieli, 
wychowawców i innych pracowników pedagogicz-
nych zatrudnionych w szkooach, placówkach oświa-
towych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzo-
nych przez Powiat noawski, 

3) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektorów 
szkóo, placówek oświatowych i opiekuńczo-wycho-
wawczych prowadzonych przez Powiat noawski, 

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

5) rozporządzeniu – należy przez to rozumieć rozpo-
rządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimal-
nych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczy-
cieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków 
do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradza-
nia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. 
Nr 22, poz. 181). 

§ 2 

Ustala się regulaminy określające: 
1) wysokość stawek dodatku za wysougę lat, moty-

wacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy 
i szczegóoowe warunki przyznawania tych dodat-
ków, 

2) szczegóoowy sposób obliczania wynagrodzenia za 
godziny ponadwymiarowe oraz za godziny doraź-
nych zastępstw, 

3) wysokość i warunki wypoacania dodatku mieszka-
niowego. 
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§ 3 

Wysokość, warunki oraz zasady wypoacania nauczy-
cielom: 
1) dodatkowego wynagrodzenia za pracę w porze 

nocnej, 
2) nagród jubileuszowych, 
3) dodatkowego wynagrodzenia rocznego, 
4) zasioku na zagospodarowanie, 
5) odpraw z tytuou rozwiązania stosunku pracy, 
6) odpraw z tytuou przejścia na emeryturę lub rentę, 
7) dodatku za pracę na terenie wsi lub miejscowości 

do 5000 mieszkańców 
określają odpowiednie przepisy Karty Nauczyciela 
i przepisy wykonawcze do tej ustawy i inne ustawy. 

g o z d z i a o  II 

Regulamin przyznawania dodatku za warunki pracy 
dla nauczycieli 

§ 4 

1. Nauczycielom pracującym w trudnych i uciążliwych 
warunkach przysouguje z tego tytuou dodatek za 
warunki pracy na zasadach określonych w art. 34 
Karty Nauczyciela, § 8 i 9 rozporządzenia oraz na 
warunkach określonych w regulaminie. 

2. Wysokość dodatku, o jakim mowa w ust. 1, uza-
leżniona  jest  od  stopnia  trudności  i  uciążliwości 
realizowanych  zajęć  oraz  wymiaru  czasu  pracy 
realizowanego w tych warunkach. 

§ 5 

1. Za pracę w trudnych warunkach przysouguje: 
1) nauczycielom i wychowawcom szkóo (klas) spe-

cjalnych oraz prowadzącym indywidualne na-
uczanie dziecka zakwalifikowanego do naucza-
nia specjalnego – dodatek w wysokości 15% 
wynagrodzenia zasadniczego, 

2) nauczycielom prowadzącym zajęcia rewalidacyj-
no-wychowawcze z dziećmi i moodzieżą upośle-
dzonymi umysoowo w stopniu goębokim – doda-
tek w wysokości 23% wynagrodzenia zasadni-
czego, 

3) nauczycielom i wychowawcom klas gimnazjum 
w ośrodku szkolno-wychowawczym – dodatek 
w wysokości 23% wynagrodzenia zasadnicze-
go, 

4) nauczycielom prowadzącym zajęcia w klasach 
oączonych w szkooach podstawowych – dodatek 
w wysokości 15% wynagrodzenia zasadnicze-
go, 

5) wychowawcom  specjalnego  ośrodka   szkolno-
-wychowawczego zapewniającego caoodobową 
opiekę w ciągu roku kalendarzowego – dodatek 
w wysokości 30% wynagrodzenia zasadnicze-
go, 

6) wychowawcom domu dziecka zapewniającego 
caoodobową opiekę w ciągu roku kalendarzowe-
go – dodatek w wysokości 23% wynagrodzenia 
zasadniczego, 

7) psychologom i pedagogom pracującym w spe-
cjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub 
domu dziecka – dodatek w wysokości 23% wy-
nagrodzenia zasadniczego, 

8) nauczycielom poradni psychologiczno-peda-
gogicznych – dodatek w wysokości 6% wyna-
grodzenia zasadniczego. 

2. W razie zbiegu uprawnień do dodatków za wyko-
nywanie pracy w warunkach wymienionych 
w ust. 1 nauczycielowi przysouguje prawo do jed-
nego wyższego dodatku za trudne warunki pracy. 

§ 6 

1. Dodatek za warunki pracy przysouguje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek 
jest związany, oraz w okresie niewykonywania pra-
cy, za który przysouguje wynagrodzenie liczone jak 
za okres urlopu wypoczynkowego. 

2. Dodatek za warunki pracy przyznaje dla nauczycieli 
dyrektor, a dla dyrektora dtarosta noawski. 

§ 7 

Za pracę w warunkach uciążliwych wynikających 
z § 9 rozporządzenia przysouguje dodatek w wysokości 
8% wynagrodzenia zasadniczego. 

§ 8 

1. Dodatek, o którym mowa w § 7, przysouguje 
w takiej części, w jakiej godziny pracy w warun-
kach uciążliwych pozostają do obowiązującego 
wymiaru godzin. 

2. Dodatek za warunki pracy przysouguje w okresie 
faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek 
jest związany. 

3. W razie zbiegu tytuoów do dodatku za trudne 
i uciążliwe warunki pracy przysouguje nauczycielowi 
prawo do obu dodatków. 

g o z d z i a o  III 

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego 
dla nauczycieli 

§ 9 

Dodatek motywacyjny może być przyznany nauczycie-
lowi, bez względu na stopień awansu zawodowego, 
posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska 
nauczyciela w zatrudniającej go szkole, jeżeli nauczy-
ciel w bieżącym lub poprzedzającym roku szkolnym 
wyróżnio się szczególnymi osiągnięciami dydaktyczny-
mi, wychowawczymi lub opiekuńczymi, osiągnąo wy-
soką jakość świadczonej pracy oraz wykazao się zaan-
gażowaniem w realizację zajęć i czynności związanych 
z przygotowaniem do zajęć szkolnych, samoksztaoce-
niem i doskonaleniem zawodowym w szczególności: 
1) przygotowywao uczniów do udziaou w konkursach 

przedmiotowych, zawodach lub innych formach re-
prezentowania szkooy, 

2) stosowao woasne programy autorskie, 
3) wprowadzao innowacje pedagogiczne, 
4) stosowao metody aktywizujące moodzież do podno-

szenia osiąganych wyników, 
5) organizowao imprezy szkolne: akademie, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, pokazy artystyczne itp., 
6) organizowao imprezy o zasięgu powiatowym lub 

szerszym, 
7) realizowao projekty dydaktyczno-wychowawcze, 
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  8) diagnozowao i analizowao efekty woasnej pracy 
i ich wyniki uwzględniao we woasnym planie roz-
woju, bądź dalszej pracy, 

  9) podnosio swoje kwalifikacje (krótkie formy dosko-
nalenia, udokumentowanie samoksztaocenie, kursy 
kwalifikacyjne, studia podyplomowe), zdobytą 
wiedzę i umiejętności wykorzystywao w codzien-
nej pracy, 

10) uczestniczyo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu 
nauczycieli (prowadzio zajęcia, szkolenia, lekcje 
otwarte, opracowao projekty dydaktyczne, inne), 

11) byo opiekunem stażysty, który otrzymao pozytyw-
ną ocenę dorobku zawodowego,  

12) aktywnie realizowao zadania statutowe szkooy, 
13) uczestniczyo w pracach komisji opracowującej 

dokumentację dotyczącą pracy szkooy (statut, 
wewnątrzszkolny system oceniania, program wy-
chowawczy szkooy, inne), 

14) uczestniczyo w pracach państwowej komisji eg-
zaminacyjnej powooanej w celu przeprowadzenia 
egzaminu dojrzaoości lub komisji egzaminacyjnej 
powooanej do przeprowadzenia egzaminu z nauki 
zawodu lub egzaminu z przygotowania zawodo-
wego, 

15) opracowao i prowadzio zajęcia pozalekcyjne rozwi-
jające umiejętności ucznia, 

16) skutecznie kierowao rozwojem ucznia szczególnie 
uzdolnionego lub ucznia mającego trudności 
w nauce, 

17) za inne osiągnięcia ważne dla jakości pracy pla-
cówki oświatowej. 

§ 10 

1. Nauczycielowi może być przyznany dodatek moty-
wacyjny w wysokości od 1 do 20% jego wynagro-
dzenia zasadniczego. 

2. Nauczycielom dodatek motywacyjny przyznaje dy-
rektor szkooy, w ramach posiadanych środków fi-
nansowych. 

3. Warunkiem wydatkowania środków na dodatek 
motywacyjny dla nauczycieli jest wdrożenie przez 
dyrektora szkooy zróżnicowanego trybu jego przy-
znawania uzależnionego przede wszystkim od efek-
tów dziaoalności dydaktycznej, wychowawczej 
i opiekuńczej nauczycieli. 

§ 11 

1. Dyrektorowi może być przyznany dodatek motywa-
cyjny w wysokości od 1 do 25% jego wynagrodze-
nia zasadniczego. 

2. Dyrektorowi szkooy dodatek motywacyjny przyznaje 
dtarostwa noawski w oparciu o następujące kryte-
ria: 
1) tworzenie warunków do realizacji zadań dydak-

tycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
szkooy, w tym: wyposażenia w środki dydak-
tyczne, sprzęt, organizowanie dziaoalności admi-
nistracyjnej, gospodarczej, zapewnienie i czu-
wanie nad przestrzeganiem odpowiednich wa-
runków bhp i ppoż., 

2) opracowanie i realizacja planu finansowego 
szkooy, w tym pozyskiwanie środków pozabu-
dżetowych, 

  3) szczególną dbaoość o powierzony majątek szko-
oy, obiekty szkolne i ich wyposażenie, 

  4) prowadzenie spraw osobowych, w tym, za-
trudnienie zgodnie z kwalifikacjami, inicjowanie 
i wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, 
dyscyplina pracy, 

  5) realizowanie zaoożeń oświatowych organu 
prowadzącego, 

  6) wspóodziaoanie z organem prowadzącym w za-
kresie realizacji zadań edukacyjnych i wycho-
wawczych oraz terminowa i rzetelna realizacja 
zaleceń i uwag organu prowadzącego, 

  7) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze 
i opiekuńcze szkooy, w tym: uczestnictwo szko-
oy w konkursach, olimpiadach, dobre wyniki 
osiągane na egzaminach zewnętrznych, 

  8) doskonalenie warsztatu pracy woasnej 
i wszystkich czoonków rady pedagogicznej, 

  9) tworzenie warunków i inspirowanie nauczycieli 
do dziaoań innowacyjnych, programów autor-
skich, 

10) efektywne promowanie szkooy w środowisku 
lokalnym, 

11) stworzenie woaściwych stosunków interperso-
nalnych i kreowanie twórczej atmosfery pracy. 

§ 12 

1. Dodatek motywacyjny przyznaje się na okres nie 
krótszy niż 3 miesiące i nie douższy niż 6 miesięcy. 

2. Decyzję o przyznaniu dodatku motywacyjnego 
przekazuje się nauczycielowi w formie pisemnej. 

3. Kopię decyzji woącza się do akt osobowych na-
uczyciela. 

§ 13 

Dodatku motywacyjnego nie przyznaje się za okresy: 
1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) korzystania ze stanu nieczynnego, 
4) przebywania na urlopie bezpoatnym, 
5) urlopu wypoczynkowego w okresie wakacji. 

g o z d z i a o  IV 

Regulamin przyznawania dodatku za wysPugę lat 
dla nauczycieli 

§ 14 

1. Nauczycielom przysouguje dodatek za wysougę lat 
w wysokości określonej w art. 33 ust. 1 ustawy 
Karty Nauczyciela. 

2. dzczegóoowe warunki zaliczania okresów zatrud-
nienia oraz innych okresów uprawniających do do-
datku za wysougę lat określa § 7 rozporządzenia. 

§ 15 

1. Dodatek za wysougę lat przysouguje nauczycielowi 
w peonej wysokości także za okres urlopu dla pora-
towania zdrowia. 

2. Dodatek za wysougę lat nie przysouguje nauczycie-
lowi pozostającemu w stanie nieczynnym. 
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g o z d z i a o  V 

Regulamin szczegóPowego obliczania wynagrodzenia 
za  godziny   ponadwymiarowe  i  godziny   doraźnych 

zastępstw dla nauczycieli 

§ 16 

Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysouguje 
wynagrodzenie, należy rozumieć każdą przydzieloną 
nauczycielowi godzinę zajęć dydaktycznych, wycho-
wawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin, a więc zarówno 
godziny ponadwymiarowe przydzielone w projekcie 
organizacyjnym szkooy, jak też przydzielone przez dy-
rektora szkooy godziny doraźnych zastępstw. 

§ 17 

1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową 
i doraźnego zastępstwa ustala się dzieląc przyznaną 
nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego 
(oącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca 
w godzinach ponadwymiarowych i doraźnego za-
stępstwa odbywa się w takich warunkach) przez 
miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opie-
kuńczych realizowanych w ramach godzin ponad-
wymiarowych nauczyciela. 

2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru 
zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1, uzysku-
je się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar 
godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do peonych go-
dzin, w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny 
pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za 
peoną godzinę. 

§ 18 

1. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przy-
dzielone w projekcie organizacyjnym nie przysouguje 
za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć 
z powodu przerw przewidzianych przepisami o or-
ganizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub koń-
czenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni uspra-
wiedliwionej nieobecności w pracy. 

2. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, 
w których nauczyciel nie mógo ich zrealizować 
z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, 
w szczególności w związku z: 
1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mro-

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

trwającego nie doużej niż tydzień  
traktuje się jak godziny faktycznie zrealizowane. 

3. Za analizę i ocenę prac z języka polskiego przysou-
guje nauczycielowi wynagrodzenie miesięczne jak 
za 2 godziny ponadwymiarowe. 

4. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwy-
miarowe w tygodniach, w których przypadają dni 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczycie-
la lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygo-
dniach w których zajęcia rozpoczynają się lub koń-
czą w środku tygodnia – za podstawę ustalenia 
liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się 
obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć, określony 
w art. 42 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1j5 

tego wymiaru (lub 1j4, gdy dla nauczyciela ustalo-
no czterodniowy tydzień pracy) za każdy dzień 
usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień 
ustawowo wolny od pracy. 

(gozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Dolnoślą-
skiego PN.II.0911-1j91j06 z dnia 9 lutego 2006 r. 
stwierdzono nieważność § 18 ust. 1, ust. 2 i ust. 4). 

g o z d z i a o  VI 

Regulamin nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego 

§ 19 

Nauczycielowi posiadającemu kwalifikacje do zajmo-
wania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu w wy-
miarze co najmniej pooowy obowiązującego wymiaru 
zajęć w szkole pooożonej na terenie wiejskim Powiatu 
noawskiego przysouguje dodatek mieszkaniowy zwany 
dalej dodatkiem. 

§ 20 

1. Nauczycielowi, o którym mowa w § 19, przysougu-
je dodatek w wysokości uzależnionej od liczby 
czoonków rodziny. Dodatek wypoacany jest po-
cząwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzo-
wego następującego po miesiącu, w którym na-
uczyciel zoożyo pisemny wniosek o jego przyznanie 
i przedstawio dokumenty potwierdzające prawo do 
dodatku. 

2. Dodatek wynosi miesięcznie: 
1) przy jednej osobie w rodzinie    –   4% 
2) przy dwóch osobach w rodzinie   –   6% 
3) przy trzech osobach w rodzinie   –   8% 
4) przy czterech i więcej osób 

w rodzinie          – 10% 
miesięcznej stawki średniego wynagrodzenia staży-
sty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Na-
uczyciela. 

§ 21 

1. Do osób, o których mowa w § 20, zalicza się na-
uczyciela oraz wspólne z nim zamieszkującego mao-
żonka oraz dzieci i rodziców pozostających na jego 
wyoącznym utrzymaniu. 

2. Nauczycielowi i jego wspóomaożonkowi będącemu 
także nauczycielom, stale z nim zamieszkującemu, 
przysouguje tylko jeden dodatek w wysokości okre-
ślonej w § 20. Maożonkowie wspólnie określają 
pracodawcę, który będzie im wypoacao ten dodatek. 

§ 22 

1. Dodatek przysouguje nauczycielowi: 
1) niezależnie od tytuou prawnego do zajmowanego 

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

miesiącu, w którym nauczyciel zoożyo wniosek 
o jego przyznanie. 

2. Dodatek przysouguje za okres wykonywania pracy, 
a także za okres: 
1) nieświadczenia pracy, za które przysouguje wy-

nagrodzenie, 
2) pobierania zasioku z ubezpieczenia spooecznego, 
3) odbywania zasadniczej soużby wojskowej, prze-

szkolenia wojskowego, okresowej soużby woj-
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skowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycie-
lem powooanym do soużby zawarta byoa umowa 
o pracę na czas określony, dodatek wypoaca się 
nie doużej niż do końca okresu, na który umowa 
ta byoa zawarta, 

4) korzystania z urlopu wychowawczego. 

§ 23 

1. Dokumentami potwierdzającymi prawo do dodatku 
są w szczególności: 
1) odpis skrócony aktu maożeństwa, aktu urodzenia 

dziecka, 
2) orzeczenia sądowe o przysposobieniu dziecka, 
3) zaświadczenie biura ewidencji ludności o za-

mieszkaniu, 
4) wpis w dowodzie osobistym. 

2. Wniosek i odpisy dokumentów, o których mowa 
w ust. 1, nauczyciel przedstawia pracodawcy. 

3. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela, 
a w przypadku nauczycieli, o których mowa 
w § 21 ust. 2, na ich wspólny wniosek. Dodatek 
przyznaje dyrektor, a dyrektorowi dtarostwa noaw-
ski. 

4. Dodatek jest wypoacany w ostatnim dniu miesiąca 
kalendarzowego. 

§ 24 

Prawo do dodatku wygasa: 
1) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w któ-

rym uprawniony czoonek rodziny nauczyciela zrezy-
gnowao ze staoego z nim zamieszkania, 

2) z ostatnim dniem miesiąca kalendarzowego, w któ-
rym nastąpioo wygaśnięcie lub rozwiązanie stosun-
ku pracy z nauczycielem. 

§ 25 

1. Wypoacanie przysougującego dodatku ulega zawie-
szeniu na okres trwającego doużej niż miesiąc urlo-
pu bezpoatnego nauczyciela. 

2. Wznowienie wypoacania dodatku, po ustaniu przy-
czyny zawieszenia, następuje po zoożeniu przez na-
uczyciela pisemnego wniosku o jego wznowienie. 

§ 26 

Dodatek przysougujący za niepeony miesiąc kalenda-
rzowy wypoaca się w wysokości 1j30 dodatku za każ-
dy dzień, za który byo należny. 

g o z d z i a o  VII 

Regulamin przyznawania dodatku funkcyjnego 
dla nauczycieli 

§ 27 

Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dy-
rektora, wicedyrektora lub inne stanowisko kierowni-
cze w szkole przewidziane w statucie szkooy, przysou-
guje dodatek funkcyjny, w wysokości określonej 
w tabeli: 

 

Miesięcznie w zł 
Lp. Stanowisko 

od do 
SzkoSz ozy (oSz  zkóS) w zz tkich tz(ów 
– dyrektor szkoły liczącej do R oddziałów 

 
200 

 
  600 

– dyrektor szkoły liczącej od 9 do 16 oddziałów 500   900 
– dyrektor szkoły liczącej 17 i więcej oddziałów R00 1200 
– wicedyrektor 250   650 

 1 

– kierownik szkolenia praktycznego 150   500 
 2. – dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej 300   700 

– dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego 400   R00 
 3. 

– kierownik internatu w ośrodku szkolno-wychowawczym 250   450 

 4. 
– dyrektor powiatowego ośrodka pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
   i doradztwa metodycznego 

 
500 

 
1000 

 5. – dyrektor domu dziecka do 40 wychowanków 400   700 
 
 

§ 28 

Nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora 
lub kierownika na czas określony, traci praw do do-
datku funkcyjnego z upoywem tego okresu, a w razie 
wcześniejszego odwooania – z końcem miesiąca, 
w którym nastąpioo odwooanie, a jeżeli odwooanie na-
stąpioo pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia. 

§ 29 

1. Decyzję w sprawie przyznania i wysokości dodatku 
funkcyjnego poszczególnym dyrektorom podejmuje 
dtarosta noawski. 

2. Wysokość dodatków funkcyjnych dla wicedyrekto-
rów i osób zajmujących inne stanowiska kierowni-
cze ustala dyrektor szkooy. 

§ 30 

1. Decyzję o przyznaniu dodatku funkcyjnego przyzna-
je się w formie pisemnej. 

2. Kopię decyzji skoada się do akt osobowych. 

§ 31 

Wysokość dodatku funkcyjnego w granicach stawek 
określonych tabelą ustala się uwzględniając między 
innymi: 
1) znajomość przepisów prawa, a w szczególności 

przepisów prawa oświatowego, prawa pracy, 
ustawy o finansach publicznych, ustawy o zamó-
wieniach publicznych, przepisów wewnętrznych 
jednostki oraz ich prawidoowe stosowanie w prak-
tyce, 
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2) samodzielność i trafność przy podejmowaniu decy-
zji w zakresie kierowania i zarządzania szkooą, 

3) liczbę oddziaoów, nauczycieli, pracowników eko-
nomicznych i administracyjnych oraz stanowisk kie-
rowniczych w szkole, 

4) warunki organizacyjne w szkole, 
5) zoożoność pracy w szkole, uwzględniając różne 

typy szkóo w zespole. 

§ 32 

1. Nauczycielowi sprawującemu funkcję doradcy me-
todycznego lub nauczyciela konsultanta przysouguje 
w okresie peonienia tej funkcji dodatek funkcyjny, 
w wysokości 100–200 zo miesięcznie. 

2. Nauczycielowi sprawującemu funkcję opiekuna 
stażu przysouguje w okresie peonienia opieki doda-
tek funkcyjny za: 
1) opiekę nad nauczycielem stażysta 25 zo mie-

sięcznie, 
2) opiekę nad nauczycielem kontraktowym 20 zo 

miesięcznie. 
3. Dodatek funkcyjny, o którym mowa w ust. 2, nie 

przysouguje w okresie przerwy w odbywaniu stażu 
przez nauczyciela, nad którym peoniono opiekę. 

4. Nauczycielowi, któremu powierzono wychowaw-
stwo klasy, przysouguje dodatek funkcyjny w wy-
sokości 35 zo miesięcznie. 

§ 33 

1. W przypadku prawa do więcej niż jednego dodatku 
funkcyjnego – wypoaca się każdy z dodatków. 

2. Dodatek funkcyjny nie przysouguje za okresy: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, 
2) urlopu dla poratowania zdrowia, 
3) za które nie przysouguje wynagrodzenie zasadni-

cze, 
4) od pierwszego dnia miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestao peo-
nienia z innych powodów obowiązków, do któ-
rych jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprze-
stanie peonienia obowiązków nastąpioo od pierw-
szego dnia miesiąca –od tego dnia. 

3. Dodatek funkcyjny w stawce ustalonej dla dyrekto-
ra szkooy – placówki przysouguje wicedyrektorowi 
lub nauczycielowi wyznaczonemu w zastępstwie 
od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, na-
stępującego po trzech miesiącach peonienia obo-
wiązków za nieobecnego dyrektora. 

§ 34 

Wykonanie uchwaoy powierza się Zarządowi Powiatu 
w noawie. 

§ 35 

Uchwaoa wchodzi w życie po upoywie 14 dni od daty 
jej ogooszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2006 r. 
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563 

UCHWAŁA RADY MIEUCKIEU W ODORNIKACH EJ CKICH 

z dnia 24 listopada 2005 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Oborniki  Eląskie   dla  obrębów  Dorkowice,  Kowale,  Kuraszków,  Piekary, 

PrzecPawice 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z dnia 
13 grudnia 2001 r., ze zmianami (Dz. U. 02.23.220, Dz. U. 02.62.558, 
Dz. U. 02.113.984, Dz. U. 02.214.1806, Dz. U. 03.80.717, Dz. U. 
03.162.1568, Dz. U. 02.153.1271, Dz. U. 04.116.1203, Dz. U. 
02.214.1806, Dz. U. 05.172.1441), art. 20 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zmianami (Dz. U. 04.6.41, Dz. U. 
04.141.1492, Dz. U. 05.113.954, Dz. U. 05.130.1087) oraz na podstawie 
uchwaoy gady Miejskiej w nbornikach Śląskich nr 0150jXIj81j03 z dnia 
11 września 2003 r. oraz uchwaoy nr 0150jXIIIj103j03 z dnia 14 listopada 
2003 r. gada Miejska w nbornikach Śląskich uchwala, co następuje: 
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§ 1 

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania prze-
strzennego dla gminy nborniki Śląskie dla obrębów 
Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, Przecoawice. 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwaoy 
jest mowa o: 
  1) planie – należy przez to rozumieć miejscowy 

plan zagospodarowania przestrzennego, o któ-
rym mowa § 1 niniejszej uchwaoy, 

  2) przepisach szczególnych – należy przez to ro-
zumieć przepisy ustaw wraz z aktami wyko-
nawczymi oraz ograniczenia w dysponowaniu 
terenem, wynikające z prawomocnych decyzji 
administracyjnych, 

  3) rysunkach planu – należy przez to rozumieć 
graficzne zapisy planu, będące zaoącznikami 
graficznymi od nr 1–5 do uchwaoy gady Miej-
skiej w nbornikach Śląskich przedstawionymi 
na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali: 
1. 1:2000 obręb Kuraszków 
2. 1:2000 obręb Piekary 
3. 1:2000 obręb Borkowice 
4. 1:2000 obręb Kowale 
5. 1:2000 obręb Przecoawice 

  4) terenie – należy przez to rozumieć obszar wy-
znaczony na rysunkach planu liniami rozgrani-
czającymi, w którego każdym punkcie obowią-
zują te same ustalenia, 

  5) przeznaczeniu podstawowym terenu – należy 
przez to rozumieć dziaoalność wyznaczoną do 
lokalizacji w danym terenie, które w ramach 
realizacji planu winno stać się dominującą for-
mą wykorzystania terenu; wprowadzenie in-
nych niż podstawowa funkcji jest dopuszczalne 
wyoącznie pod warunkiem speonienia ustaleń 
szczegóoowych niniejszej uchwaoy, 

  6) przeznaczeniu uzupePniającym terenu – należy 
przez to rozumieć dziaoalność inną niż podsta-
wowa, dopuszczoną do lokalizacji na danym te-
renie przy speonieniu dodatkowych warunków, 
oraz wcześniejszej lub równoczesnej realizacji 
przeznaczenia podstawowego, 

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

  8) liniach zabudowy obowiązujących – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
kach planu, określającą usytuowanie podsta-
wowej bryoy budynku; linię tę przekroczyć mo-
gą wysunięte zadaszenia, przedsionki wejścio-
we, balkony i wykusze, 

  9) liniach zabudowy nieprzekraczalnych – należy 
przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysun-
kach planu, której żaden element zabudowy nie 
może przekroczyć, 

10) modernizacji – należy przez to rozumieć dziaoa-
nia o charakterze remontowym, polegające na 
poszerzeniu zakresu typowych prac remonto-
wych, tj. podniesienie standardu technicznego 
obiektu w przeprowadzanym remoncie, poprzez 
zastosowanie nowych technologii, materiaoów; 

11) usPugach publicznych – należy przez to rozu-
mieć usougi: 
a) oświaty, 
b) zdrowia i opieki spooecznej, 
c) rekreacji i wypoczynku, 
d) spooeczno-kulturalne, 
e) administracji publicznej, 
f) siedziby organizacji spooeczno-politycznych 

i religijnych,  
12) usPugach – należy przez to rozumieć usougi:  

a) handlu detalicznego, 
b) gastronomii, 
c) rzemiosoa nieuciążliwego związanego z kon-

sumpcją indywidualną i naprawą sprzętu 
gospodarstwa domowego, 

d) obsougi dziaoalności gospodarczej, 
e) pocztowe i oączności, 

13) usPugach innych – należy przez to rozumieć: 
a) policję, 
b) straż pożarną, 

14) kalenicowym ukPadzie zabudowy – należy przez 
to rozumieć budynek lub zespóo budynków 
o dachach dwuspadowych, których kalenica 
jest równolegoa do obowiązującej lub nieprze-
kraczalnej linii zabudowy, a w przypadku zabu-
dowy o niewyznaczonej planem linii zabudowy, 
do osi najbliższej drogi przy której zlokalizowa-
ny jest budynek, 

15) tereny rehabilitacji istniejącej zabudowy – nale-
ży przez to rozumieć tereny o substandardo-
wych warunkach zamieszkania, pracy i korzy-
stania z usoug, wynikających ze zoego stanu 
technicznego zabudowy, zbyt dużej gęstości 
zabudowy, zagrożenia bezpieczeństwa i bra-
ków w infrastrukturze technicznej przeznaczo-
nych do poprawy lub kreacji walorów este-
tycznych, funkcjonalnych i technicznych, 

16) tereny zdegradowane – należy przez to rozu-
mieć tereny i obiekty nieposiadające charakteru 
regionalnego i swoją formą architektoniczną  
i wielkością kubatury kolidują z terenami są-
siednimi, 

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

§ 3 

1. gysunki planu w skali 1:2000, będące odpowiednio 
zaoącznikami graficznymi nr 1–5 do uchwaoy gady 
Miejskiej w nbornikach Śląskich, zaoącznik nr 6 roz-
strzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag 
do projektu planu oraz zaoącznik nr 7 – rozstrzy-
gnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie 
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej nale-
żących do zadań woasnych gminy, są integralną 
częścią miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy nborniki Śląskie dla obrę-
bów: Borkowice, Kowale, Kuraszków, Piekary, 
Przecoawice. 
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2. Przedmiotem planu jest ustalenie: 
  1) przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczają-

cych tereny o różnych funkcjach lub zasadach 
zagospodarowania, 

  2) linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi 
publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi, 
a także tereny niezbędne do wytyczenia ście-
żek rowerowych, 

  3) terenów przeznaczonych do realizacji celów 
publicznych oraz linie rozgraniczające te tereny, 

  4) granic i zasad zagospodarowania terenów lub 
obiektów podlegających ochronie, 

  5) szczególne warunki zagospodarowania terenów 
w tym zakaz zabudowy, wynikające z potrzeb 
ochrony środowiska, przyrodniczego, kulturo-
wego i zdrowia ludzi, prawidoowego gospoda-
rowania zasobami przyrody oraz ochrony grun-
tów rolnych i leśnych, 

  6) zasad obsougi w zakresie infrastruktury tech-
nicznej oraz linii rozgraniczających tereny tej in-
frastruktury, 

  7) lokalnych warunków, zasad i standardów 
ksztaotowania zabudowy oraz zagospodarowa-
nia terenu, w tym również linii zabudowy i ga-
barytów obiektów, a także maksymalnych 
i minimalnych wskaźników intensywności za-
budowy, 

  8) zasad i warunków podziaou terenów na dziaoki 
budowlane, 

  9) tymczasowych sposobów zagospodarowania, 
urządzenia oraz użytkowania terenu, 

10) granic obszarów zorganizowanej dziaoalności 
inwestycyjnej, 

11) granic obszarów rehabilitacji istniejącej zabu-
dowy i infrastruktury technicznej i przeksztao-
ceń obszarów zdegradowanych. 

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

czeniu lub różnych zasadach zagospodarowa-
nia, 

  2) symbole określające przeznaczenie terenów: 
MN, MU, MNU, gM, gU, Un, UZ, Ud, UT, UK, 
UA, UI, U, AG, PBd, PG, ZL, ZP, ZD, g, gU, 
ZP, ZI, Kd, Wd, W, E, G, n, KDx, KDpj, KDD, 
KDL, KDG, KDZ, 

  3) obowiązujące linie zabudowy, 
  4) nieprzekraczalne linie zabudowy, 
  5) granice stref ochrony konserwatorskiej, 
  6) granice stref ochrony sanitarnej cmentarzy, 
  7) granice zainwestowania wsi, 
  8) granice stref ochronnych od sieci energetycz-

nych i gazowych, 
  9) granice goównego zbiornika wód podziemnych 

nr 303 – „Pradolina Barycz- Googów (E)”, 
10) obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz inne 

obiekty i obszary objęte ochroną konserwator-
ską, których szczegóoowe zasady ochrony 
określono w § 9, 

11) granice udokumentowanych zoóż surowców 
mineralnych i terenów górniczych. 

4. Ustaleniami planu są również oznaczenia ukoadu 
komunikacyjnego dróg i ulic oraz inne elementy ry-
sunku planu, soużące realizacji ustaleń niniejszej 
uchwaoy. 

5. Pozostaoe oznaczenia graficzne posiadają znaczenie 
informacyjne, sugerujące określone rozwiązania 
przestrzenne i regulacyjne. 

§ 4 

Ogólne zasady ksztaPtowania zabudowy oraz 
zagospodarowania terenu: 

Na caoym obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów: 
1) ksztaotowanie zabudowy winno uwzględniać istnie-

jące walory krajobrazowe oraz skalę, formę, detal 
architektoniczny i materiaoy charakterystyczne dla 
regionalnego budownictwa, 

2) zaleca się, aby realizacja nowej zabudowy byoa 
prowadzona poza terenami podmokoymi i zalewo-
wymi określonymi na rysunku planu, 

3) zabudowa istniejąca o przeznaczeniu innym niż 
ustalone przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne 
ustala się jako tymczasową; dla zabudowy istnieją-
cej o charakterze tymczasowym dopuszcza się  re-
monty budynków bez możliwości rozbudowy, 

4) dopuszcza się dokonywania nowych podziaoów 
geodezyjnych pod warunkiem zapewnienia dostępu 
do drogi publicznej dla podzielonych nieruchomości 
oraz speonienia warunków jakim powinny odpowia-
dać budynki i ich usytuowanie, 

5) dla terenów rehabilitacji istniejącej zabudowy ustala 
się wymóg poprawy i uporządkowania wartości es-
tetycznych, funkcjonalnych i technicznych poprzez: 
a) remonty istniejących obiektów, 
b) organizacje ukoadu komunikacyjnego, 
c) wprowadzenie zieleni o walorach estetycznych 

i izolacyjnych, 
d) dostosowanie parametrów zabudowy i zagospo-

darowania terenu, w tym szczególności gęstości 
i wysokości zabudowy, do ustaleń określonych 
dla odpowiednich terenów zawartych w § 5, 

6) dla terenów zdegradowanych ustala się następują-
ce zasady przeksztaoceń: 
a) rozbicie bryoy obiektów, znacznie większych niż 

przewidują ustalenia planu, na mniejsze, odpo-
wiadające standardom przyjętym w planie, 

b) dla obiektów z dachami poaskimi, które nie speo-
niają wymogów planu, ustala się wymóg zmiany 
formy dachu na wielospadowy, 

c) ustala się wprowadzenie zieleni wysokiej, przy-
soaniającej tereny zdegradowane. 

§ 5 

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenów: 

Na caoym obszarze objętym planem obowiązują nastę-
pujące zasady zagospodarowania terenów: 

1. ZJ/(1-9 ) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
lasów, 
1) gospodarkę leśną należy prowadzić zgodnie 

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

2) dopuszcza się możliwość częściowego przezna-
czenia kompleksów leśnych na cele rekreacyjno- 
-wypoczynkowo-sportowe (ścieżki zdrowia, 
ścieżki dydaktyczne, ścieżki rowerowe) pod wa-
runkiem wcześniejszego uzgodnienia z zarządcą. 
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2. R/(1-36) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
rolnicze – uprawy polowe, 
  1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-

wych, 
  2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej, stacji 
transformatorowych, masztów telekomunika-
cyjnych i elektrowni wiatrowej, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

  4) dopuszcza się zalesienie terenu po speonieniu 
wymogów zawartych w przepisach szczegóoo-
wych, 

  5) Utrzymuje się istniejące tereny zabudowy za-
grodowej z możliwością przebudowy i remon-
tów, oraz dopuszcza się budowę budynków 
gospodarczych, 

  6) Dopuszcza się wprowadzenie zabudowy zagro-
dowej związanej z prowadzeniem dziaoalności 
gospodarczej i agroturystycznej na terenie 
oznaczonym symbolem g10 w obrębie Borko-
wice, 

  7) Dopuszcza się przeznaczenie caoości terenów 
pod uprawy sadownicze, 

  8) W bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych 
dopuszcza się utworzenie stawów wodnych 
z produkcją rybną o pow. lustra wody nieprze-
kraczającej 0,2 ha, 

  9) Dla terenów rolnych, przez które przebiega sieć 
gazowa wysokiego ciśnienia DN 350 PN 6.3 
MPa, ustala się strefę o szerokości 35 m po 
obu stronach gazociągu, licząc od osi gazocią-
gu, 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6, 

10) Dla terenów rolnych, przez które przebiegają 
sieci gazowe wysokiego ciśnienia DN 150 PN 
6.3 MPa oraz DN 100 PN 1.6 MPa, ustala się 
strefę o szerokości 20 m po obu stronach ga-
zociągu, licząc od osi gazociągu. 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6. 

3. W/(1–3) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń zaopatrzenia w wodę, ujęć wodnych, 
1) dopuszcza się wyoącznie 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 i poza nim obowiązują 
ograniczenia i zakazy dotyczące strefy ochrony 
bezpośredniej i pośredniej określone w przepi-
sach szczególnych. 

4. WC – przeznaczenie podstawowe – tereny wód 
otwartych i poynących, 
1) dopuszcza się przebudowę, modernizację i reali-

zację nowych urządzeń wodnych pod warun-
kiem ich zgodności z obowiązującymi przepisami 
szczególnymi, 

2) dopuszcza się dla projektowanych zbiorników 
retencyjnych ich rekreacyjne użytkowanie pod 
warunkiem niezakoócania ich woaściwego funk-
cjonowania, 

3) dopuszcza się użytkowanie rekreacyjne. 

5. E/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń elektroenergetycznych – stacje transfor-
matorowe na dziaokach wydzielonych – użytkowa-
nie  zgodnie z przepisami szczególnymi. 

6. G/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń gazownictwa – stacje redukcyjne gazu na 
dziaokach wydzielonych – użytkowanie  zgodnie 
z przepisami szczególnymi. 
1) Dla przebiegu istniejących sieci określa się strefę 

ochronną określoną na rysunku planu, licząc od 
ścianki gazociągu, prowadzoną na podstawie 
następujących wymogów: 

2) w granicach strefy ochronnej sieci gazowej wy-
sokiego ciśnienia, określonej na rysunku planu, 
zarządca sieci jest uprawniony do zapobiegania 
dziaoalności mogącej mieć negatywny wpoyw na 
jej trwaoość i prawidoową eksploatację, 

3) ustala się obowiązek uzgodnienia z zarządcą sie-
ci lokalizację obiektów wzdouż strefy przed wy-
daniem pozwolenia na budowę, 

4) zasady zagospodarowania dla strefy ochronnej: 
a) zakaz lokalizacji wszelkiej zabudowy, 
b) obowiązek zapewnienia swobodnego dojazdu 

do sieci infrastruktury technicznej oraz swo-
bodnego przemieszczania się wzdouż gazocią-
gu, 

c) dopuszcza się prowadzenie sieci podziemne-
go uzbrojenia technicznego po uzgodnieniu 
ich przebiegu i na warunkach określonych 
przez zarządcę sieci gazowej, 

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

e) zakaz prowadzenia dziaoalności mogącej za-
grozić trwaoości gazociągu podczas eksplo-
atacji. 

7. O/(1-5) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
urządzeń odprowadzania i utylizacji odpadów 
i śmieci – użytkowanie zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi. 

I. ODRĘD KURACZKÓW: 
1. MN/1(1–36) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze, nieprzekraczających 
25% powierzchni użytkowej zabudowy dziaoki, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 
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5) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) bryoą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 

2. MN/2(1–35) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-

ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie w 
nowo projektowanych budynkach mieszkal-
nych pooaci dachowych o spadkach 30–45°, 
w ukoadzie symetrycznym (dopuszcza się da-
chy wielospadowe), 

c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 

5) Przez teren MN/2/22, MN/2/24 przebiega sieć 
gazowa DN 100 PN 1.6 MPa, dla której ustala: 
a) ustala się strefę ochronną od sieci gazowej 

o szerokości 20 m, po obu stronach gazocią-
gu, licząc od osi gazociągu, 

b) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6. 

3. MU/1 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowo-usPugowa, w ramach której dopusz-
cza się lokalizację budynków mieszkalnych, miesz-
kalno-usougowych oraz usougowych, 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń zabudowy 

istniejącej: 
a) modernizacje i rozbudowy istniejących bu-

dynków, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze wtór-
nych podziaoów dziaoek, zabudowa odtworze-
niowa po budynkach zlikwidowanych, 

2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 
wbudowane, urządzenia towarzyszące, zieleń 
urządzona, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

4) obiekty powinny nawiązywać formą do miej-
scowej tradycji budowlanej, 

5) gabaryty budynków powinny nawiązywać do 
obiektów sąsiadujących, 

6) nowo projektowana zabudowa  nie może prze-
kraczać wysokości 2 kondygnacji naziemnych 
plus poddasze użytkowe, 

7) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, 

8) zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się pooaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu pooaci, 

9) ustala się obowiązek sytuowania usoug w parte-
rach budynków w taki sposób, ażeby nadać wi-
trynom estetyczny charakter ekspozycyjny, 
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10) dopuszcza się usytuowanie lokali usougowych 
na wyższych kondygnacjach pod warunkiem, 
że w parterze znajduje się inny lokal usougowy, 

11) dopuszcza się przeznaczenie caoego obiektu 
pod lokalizację usoug, 

12) można lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej w formie przybudowanej do obiek-
tu, 

13) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 
wnętrz kwartaoów zabudowy należy przezna-
czyć pod zieleń, a posadzki należy projektować 
z zastosowaniem historycznych materiaoów ta-
kich jak kostka brukowa, kamień lub nowocze-
snych materiaoów ceramicznych, 

14) zakazuje się rozbudowy parterów w formie 
wysuniętej przed elewację budynku, 

15) zakazuje się lokalizację parkingów garaży i ko-
mórek wewnątrz kwartaoów, 

16) linie wewnętrznych podziaoów woasnościowych 
należy zachować i uczytelnić, 

17) dopuszcza się lokalizację letnich ogródków ga-
stronomicznych wewnątrz kwartaoów. 

4. RM/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, 
hodowlanych i ogrodniczych, 
1) Dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-
nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej oraz usoug towarzyszących, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

2) Przeznaczenie uzupeoniające: 
a) usougi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

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

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych lub hodowla-
nych,  stwarzających  zagrożenie  lub  uciążli-
wości dla mieszkańców i środowiska przyrodni-
czego, 

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

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla dziaoek, gdzie nie są wyznaczone linie za-
budowy, zabudowę należy lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowa-
nych budynkach mieszkalnych pooaci dacho-
wych o spadkach 30–45°. Dopuszcza się 
stosowanie dachów jednospadowych wy-
oącznie w budynkach usougowych, garażo-
wych, gospodarczych lub towarzyszących, 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,75, 

e) ustala się minimalny udziao powierzchni bio-
logicznie czynnej  w zagospodarowaniu dziao-
ki – 40%, 

f) obowiązuje  maksymalna  wysokość  nowo 
realizowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się 
maksymalny udziao ogrodzenia peonego izolu-
jącego optycznie na 35% powierzchni ogro-
dzenia, 

g) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materia-
oów naturalnych z przewagą drewna i kamie-
nia bądź żywopootów, 

h) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się obowiązek wydzielenia w ob-
rębie woasności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników staoych i przeby-
wających okresowo. 

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

a) modernizacja istniejących obiektów sakral-
nych i kultury, z zachowaniem obecnej formy 
architektonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiek-
tów towarzyszących, z zachowaniem formy 
architektonicznej harmonizującej z dominują-
cymi obiektami sakralnymi i kultury. 

2) Wszelkie dziaoania inwestycyjne podejmowane 
na tym terenie należy uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków 

6. UC/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usPug 
sportu i rekreacji na wydzielonych dziaokach, 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usougowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

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

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb 
sportu i rekreacji wraz z urządzeniami związa-
nymi z ich obsougą oraz zielenią, 

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

cej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, soużące obsoudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

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

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

od poziomu terenu (najniższego) do okapu 
dachu dla obiektów sportowych i usougo-
wych nie może przekroczyć 14 m, 

b) powierzchnia zabudowy terenu nie może być 
większa niż 20%, 

c) powierzchnia biologicznie czynna nie może 
być mniejsza niż 40%. 
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7. UT/1 – przeznaczenie podstawowe – usPugi rekre-
acji (pensjonatowe, hotelarskie) na wydzielonych 
dziaokach z zielenią towarzyszącą 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: moderniza-

cje, adaptacje istniejących budynków, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) zabrania się rozbudowy i przebudowy bryoy pa-
oacu bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, 

3) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 
wbudowane, speoniające wymogi przepisów 
szczególnych, urządzenia towarzyszące, zieleń 
urządzona, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) zabrania się lokalizowania zakoadów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwaoego skoadowa-
nia surowców i materiaoów masowych, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) zabrania się wznoszenia nowych obiektów 

budowlanych, 
b) w zagospodarowaniu terenów należy 

uwzględnić odpowiednią liczbę miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych, 

c) postuluje się zagospodarowanie terenu wokóo 
istniejącego budynku zielenią parkową. 

8. U/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny usPug 
handlu, gastronomii, rzemiosoa nieprodukcyjnego, 
obsougi dziaoalności gospodarczej, usougi pocztowe 
i oączności na wydzielonych dziaokach, 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usougowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usoug na inne 
usougi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 12 m licząc od poziomu te-
renu do szczytu kalenicy, dachy budynków 
o symetrycznym ukoadzie pooaci (w tym do-
puszczalne wielospadowe) o pokryciu da-
chówką ceramiczną lub innymi materiaoami 
o fakturze dachówkopodobnej, 

b) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usougowych 
dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych, w przypadkach uzasadnionych 
względami użytkowymi dopuszcza się reali-
zację obiektów realizowanych w technolo-
giach nietradycyjnych, o wysokich walorach 
architektonicznych, 

c) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze eks-
pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji oatwej do 
demontażu, 

d) ustala  się  możliwość  zabudowy  maksy-
malnie do 80% powierzchni dziaoki budow-
lanej, 

e) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrę-
bie woasności odpowiedniej liczby miejsc 
parkingowych dla samochodów użytkowni-
ków staoych i przebywających okresowo 
oraz zieleni izolacyjnej, 

f) dopuszcza się sytuowanie w obrębie woa-
sności urządzeń towarzyszących oraz ele-
mentów reklamowych, zgodnie z obowiązu-
jącymi przepisami szczególnymi. 

  9. RO/(1-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
sadów i ogrodów przydomowych: 
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami 

na staoy pobyt ludzi, 
2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej. 
3) Przez tereny sadownicze przebiega sieć gazo-

wa DN 100 PN 1.6 MPa ustala się strefę o sze-
rokości 20 m po obu stronach gazociągu, licząc 
od osi gazociągu. 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 6. 

10. ZP/(1–3) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleń-
ce itp. 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywa-

nie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący 

drzewom (wskazane wykonanie specjali-
stycznych ekspertyz), w porozumieniu 
z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, 

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

c) uzupeoniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu należy wprowadzać w sposób niena-
ruszający istniejących wartości środowiska 
przyrodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów maoej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzie-
ci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla 
pieszych 

e) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturo-
wych 

2) Dla terenów ZP/1, ZP/2 – teren cmentarza po-
ewangelickiego, objęte ochroną konserwator-
ską, obowiązują następujące ustalenia: 
a) Zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu-

rowych 
b) Wszelkie dziaoania inwestycyjne podejmo-

wane na tym terenie należy uzgodnić z Wo-
jewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

II. ODRĘD PIEKARY:  

1. MN/3/(1–1 ) – przeznaczenie podstawowe – za-
budowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
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1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 
wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 10 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, 

b) obowiązują dachy strome o symetrycznym 
ukoadzie pooaci (w tym dopuszczalne wielo-
spadowe) i pokryciu dachówką ceramiczną, 

c) obowiązuje lokalizacja nowej zabudowy 
szczytowo do osi jezdni, 

d) bryoą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

e) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
35–40°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

f) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

g) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

h) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 

2. MN/4/(1-11) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-

kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, 

b) obowiązują dachy strome o symetrycznym 
ukoadzie pooaci (w tym dopuszczalne wielo-
spadowe) i pokryciu dachówką ceramiczną, 

c) obowiązuje lokalizacja nowo projektowanej 
zabudowy szczytowo do osi jezdni, 

d) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
35–40°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

e) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

f) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

g) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 

3. U/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny usPug 
handlu, gastronomii, rzemiosoa nieprodukcyjnego, 
obsougi dziaoalności gospodarczej, usougi pocztowe i 
oączności na wydzielonych dziaokach, 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usougowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usoug na inne 
usougi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 12 m licząc od poziomu te-
renu do szczytu kalenicy, 

b) obowiązują dachy strome o symetrycznym 
ukoadzie pooaci (w tym dopuszczalne wielo-
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spadowe) o nachyleniu 35–40n i pokryciu da-
chówką ceramiczną, 

c) obowiązuje lokalizacja nowo projektowanej 
zabudowy szczytowo do osi jezdni, 

d) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usougowych 
dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych, w przypadkach uzasadnionych 
względami użytkowymi dopuszcza się reali-
zację obiektów realizowanych w technolo-
giach nietradycyjnych, o wysokich walorach 
architektonicznych, 

e) dopuszcza się lokalizację tymczasowych 
obiektów kubaturowych o charakterze eks-
pozycyjnym, o lekkiej konstrukcji oatwej do 
demontażu, 

f) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie 
do 80% powierzchni dziaoki budowlanej, 

g) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
woasności odpowiedniej liczby miejsc parkin-
gowych dla samochodów użytkowników sta-
oych i przebywających okresowo oraz zieleni 
izolacyjnej, 

h) dopuszcza się sytuowanie w obrębie woasno-
ści urządzeń towarzyszących oraz elementów 
reklamowych, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami szczególnymi. 

4. UT/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny usPug 
rekreacji i turystyki na wydzielonych dziaokach, 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji, z zastrzeżeniem zgodności z obowią-
zującymi przepisami szczególnymi, 

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

2) dopuszcza się budowę obiektów dla potrzeb re-
kreacji wraz z urządzeniami związanymi z ich 
obsougą oraz zielenią, 

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

cej niż 10% terenu, towarzyszące funkcji 
dominującej, soużące obsoudze tego terenu, 

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona, 

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

5) ustala się lokalne warunki, zasady i standardy 
ksztaotowania zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 1 kondygnacji nadziemnej 
plus poddasze użytkowe, lecz nie więcej niż 
7 m licząc od poziomu terenu (najniższego) 
do szczytu kalenicy,  

b) obowiązują dachy strome o symetrycznym 
ukoadzie pooaci (w tym dopuszczalne wielo-
spadowe) o nachyleniu 35–40n i pokryciu 
dachówką ceramiczną, 

c) obowiązuje lokalizacja nowo projektowanej 
zabudowy szczytowo do osi jezdni, 

d) powierzchnia zabudowy terenu nie może być 
większa niż 20%, 

e) powierzchnia biologicznie czynna nie może 
być mniejsza niż 40%. 

III. ODRĘD DORKOWICE: 
1. MN/5/(1-6) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 10m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) bryoą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 

g) zakazuje się bezpośredniej komunikacji pose-
sji dla nowo realizowanych obiektów z drogą 
wojewódzką nr 340, oznaczonej w projekcie 
jako KDG. 
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2. MN/6/(1-8) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 4 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 

f) zakazuje się bezpośredniej komunikacji pose-
sji dla nowo realizowanych obiektów z drogą 
wojewódzką nr 340, oznaczonej w projekcie 
jako KDG. 

3. RM/5 – przeznaczenie podstawowe – tereny zabu-
dowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych i ogrodniczych 
1) Dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

a) adaptacje istniejących budynków mieszkal-
nych i gospodarczych na cele zabudowy 
mieszkaniowej oraz usoug towarzyszących, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

2) Przeznaczenie uzupeoniające: 
a) usougi niewymagające wielokrotnego w ciągu 

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

b) urządzenia towarzyszące, 
c) zieleń urządzona. 

3) Zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych lub hodowla-
nych,  stwarzających  zagrożenie  lub  uciążli-
wości dla mieszkańców i środowiska przyrodni-
czego, 

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

linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu. 
Dla dziaoek, gdzie nie są wyznaczone linie za-
budowy, zabudowę należy lokalizować zgod-
nie z przepisami szczególnymi i odrębnymi, 

b) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 
może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

c) obowiązuje stosowanie w nowo projektowa-
nych budynkach mieszkalnych pooaci dacho-
wych o spadkach 30–45°. Dopuszcza się 
stosowanie dachów jednospadowych wy-
oącznie w budynkach usougowych, garażo-
wych,  gospodarczych lub towarzyszących, 

d) ustala się maksymalny wskaźnik intensywno-
ści zabudowy – 0,75, 

e) ustala się minimalny udziao powierzchni bio-
logicznie czynnej  w zagospodarowaniu dziao-
ki – 40%, 

f) obowiązuje maksymalna wysokość nowo re-
alizowanych ogrodzeń od dróg publicznych 
i terenów publicznych do 1,8 m. Ustala się 
maksymalny udziao ogrodzenia peonego izolu-
jącego optycznie na 35% powierzchni ogro-
dzenia, 

g) dla ogrodzeń zaleca się stosowanie materia-
oów naturalnych z przewagą drewna i kamie-
nia bądź żywopootów, 

h) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych ustala się obowiązek wydzielenia w ob-
rębie woasności miejsc postojowych dla sa-
mochodów użytkowników staoych i przeby-
wających okresowo. 

4. UT/2 – przeznaczenie podstawowe – usPugi rekre-
acji (pensjonatowe, hotelarskie) na wydzielonych 
dziaokach z zielenią towarzyszącą 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: moderniza-

cje, adaptacje istniejących budynków, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 

2) zabrania się rozbudowy i przebudowy bryoy pa-
oacu bez zezwolenia Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, 

3) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 
wbudowane, speoniające wymogi przepisów 
szczególnych, zieleń urządzona, 
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4) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) zabrania się lokalizowania zakoadów produkcyj-
nych, magazynowych oraz trwaoego skoadowa-
nia surowców i materiaoów masowych, 

6) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) zabrania się wznoszenia nowych obiektów 

budowlanych, 
b) w zagospodarowaniu terenów należy 

uwzględnić odpowiednią liczbę miejsc posto-
jowych dla samochodów osobowych, 

c) postuluje się zagospodarowanie terenu wokóo 
istniejącego budynku zielenią parkową. 

5. ZP/4 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce itp. 
1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywanie 

robót ziemnych w ich pobliżu należy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący drze-

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

b) uzupeoniające nasadzenia zieleni w granicach 
terenu należy wprowadzać w sposób niena-
ruszający istniejących wartości środowiska 
przyrodniczego, 

c) zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych, 
d) teren parku objętego ewidencją zabytków, 

obowiązują ustalenia § 9 ust. 4,  
e) zakazuje się lokalizacji obiektów kubaturo-

wych. 

6. ZJ/29 – przeznaczenie podstawowe – tereny leśne 
– teren zlokalizowany w strefie parku podworskie-
go, objętego ochroną konserwatorską 
1) nbowiązują ustalenia zawarte w § 5 ust. 1 
2) obowiązują następujące ustalenia: 

a) Zakaz lokalizacji nowych obiektów kubatu-
rowych, 

b) Wszelkie dziaoania inwestycyjne podejmowa-
ne na tym terenie należy uzgodnić z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków. 

7. ZI/(1–2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
zieleni izolacyjnej, niskiej wzdouż ciągów komunika-
cyjnych oraz wokóo terenów intensywnej dziaoalno-
ści produkcyjno-wytwórczej, baz, skoadów i maga-
zynów – wymagane zadrzewienie terenu, 
1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych, z wyoączeniem możli-
wości lokalizacji towarzyszących obiektów ku-
baturowych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych (mieszkalnych, usougowych, produkcyj-
nych i gospodarczych), 

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

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

IV. Obręb Kowale: 

1. MN/7/(1-14) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) bryoą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 
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2. MN/8/(1-5) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 15% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

4) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

c) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

d) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
30% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

e) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 

3. MU/2 – przeznaczenie podstawowe – zabudowa 
mieszkaniowo-usPugowa, w ramach której dopusz-
cza się lokalizację budynków mieszkalnych, miesz-
kalno-usougowych oraz usougowych, 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń zabudowy 

istniejącej: 
a) modernizacje i rozbudowy istniejących bu-

dynków, zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami szczególnymi, 

b) budowa nowych budynków na drodze wtór-
nych podziaoów dziaoek, zabudowa odtworze-
niowa po budynkach zlikwidowanych, 

  2) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 
wbudowane, urządzenia towarzyszące, zieleń 
urządzona, 

  3) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szcze-
gólnymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

  4) obiekty powinny nawiązywać formą do miej-
scowej tradycji budowlanej, 

  5) gabaryty budynków powinny nawiązywać do 
obiektów sąsiadujących, 

  6) nowo projektowana zabudowa  nie może prze-
kraczać wysokości 2 kondygnacji naziemnych 
plus poddasze użytkowe, 

  7) dopuszcza się lokalizacje dominant architekto-
nicznych, po uprzednim uzgodnienia z Woje-
wódzkim Konserwatorem Zabytków, 

  8) zakazuje się stosowania dachów o mijających 
się pooaciach na wysokości kalenicy oraz da-
chów o asymetrycznym nachyleniu pooaci, 

  9) ustala się obowiązek sytuowania usoug w par-
terach budynków w taki sposób, ażeby nadać 
witrynom estetyczny charakter ekspozycyjny, 

10) dopuszcza się usytuowanie lokali usougowych 
na wyższych kondygnacjach pod warunkiem, 
że w parterze znajduje się inny lokal usougowy, 

11) dopuszcza się przeznaczenie caoego obiektu 
pod lokalizację usoug, 

12) można lokalizować urządzenia infrastruktury 
technicznej w formie przybudowanej do obiek-
tu, 

13) zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne 
wnętrz kwartaoów zabudowy należy przezna-
czyć pod zieleń, a posadzki należy projektować 
z zastosowaniem historycznych materiaoów ta-
kich jak kostka brukowa, kamień lub nowocze-
snych materiaoów ceramicznych, 

14) zakazuje się rozbudowy parterów w formie 
wysuniętej przed elewację budynku, 

15) zakazuje się lokalizację parkingów garaży i ko-
mórek wewnątrz kwartaoów, 

16) linie wewnętrznych podziaoów woasnościowych 
należy zachować i uczytelnić, 

17) dopuszcza się lokalizację letnich ogródków ga-
stronomicznych wewnątrz kwartaoów. 

4. RU/(1-2) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
obsPugi produkcji w gospodarstwach rolnych, ho-
dowlanych, ogrodniczych oraz gospodarstwach le-
śnych i rybackich. 
1) Dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

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

b) budowa nowych budynków zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych, 

d) Dopuszcza się wybudowanie budynku miesz-
kalnego, lub utworzenie lokalu mieszkalnego 
dla woaściciela bądź zarządcy terenu, 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
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nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaoto-
wania zabudowy i urządzania terenu 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 10 m licząc od poziomu te-
renu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

c) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazy-
nów o wysokościach nieprzekraczających 
10 m licząc od powierzchni terenu do szczytu 
kalenicy lub najwyższego elementu konstruk-
cyjnego obiektu z wyoączeniem jednostek 
gUj1, gUj2, 

4) Dla terenów RU/2 – teren zlokalizowany w stre-
fie parku podworskiego, objętego ochroną kon-
serwatorską, obowiązują następujące ustalenia: 
a) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: moder-

nizacje, adaptacje istniejących budynków, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami szcze-
gólnymi, 

b) teren wpisany do rejestru zabytków obowią-
zują ustalenia z § 9 ust. 5. 

5. UK/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny obiek-
tów sakralnych i kultury, ustalone jako cele pu-
bliczne, 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

a) modernizacja istniejących obiektów sakral-
nych i kultury, z zachowaniem obecnej formy 
architektonicznej i skali zabudowy, 

b) modernizacje, adaptacje i przebudowy obiek-
tów towarzyszących, z zachowaniem formy 
architektonicznej harmonizującej z dominują-
cymi obiektami sakralnymi i kultury. 

6. UC/2 – przeznaczenie podstawowe – tereny usPug 
sportu i rekreacji na wydzielonych dziaokach, 
1) teren zlokalizowany w obrębie parku podwor-

skiego wpisanym do rejestru zabytków 
a) obowiązują ustalenia zawarte w § 9 ust. 5, 
b) Zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych. 

7. U/(3-4) – przeznaczenie podstawowe – tereny 
usPug handlu, gastronomii, rzemiosoa nieprodukcyj-
nego, obsougi dziaoalności gospodarczej, usougi 
pocztowe i oączności na wydzielonych dziaokach, 
1) dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

a) modernizacja, adaptacje i przebudowy istnie-
jących obiektów z zachowaniem dominującej 
funkcji usougowej, z zastrzeżeniem zgodności 
z obowiązującymi przepisami szczególnymi, 
możliwość lokalizacji nowych obiektów, 

b) zmiany rodzaju realizowanych usoug na inne 
usougi komercyjne, z zastrzeżeniem zgodności 
nowych funkcji z wymogami obowiązujących 
przepisów szczególnych, 

2) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 

3) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie mo-
że przekroczyć 12 m licząc od poziomu terenu 

do szczytu kalenicy, dachy budynków o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczalne 
wielospadowe) o pokryciu dachówką ceramiczną 
lub innymi materiaoami o fakturze dachówkopo-
dobnej, 

4) w modernizowanych, rozbudowywanych lub 
nowo budowanych obiektach usougowych do-
puszcza się stosowanie dachów jednospado-
wych, w przypadkach uzasadnionych względami 
użytkowymi dopuszcza się realizację obiektów 
realizowanych w technologiach nietradycyjnych, 
o wysokich walorach architektonicznych, 

5) dopuszcza się lokalizację tymczasowych obiek-
tów kubaturowych o charakterze ekspozycyj-
nym, o lekkiej konstrukcji oatwej do demontażu, 

6) ustala się możliwość zabudowy maksymalnie do 
80% powierzchni dziaoki budowlanej, 

7) ustala się obowiązek wyznaczenia w obrębie 
woasności odpowiedniej liczby miejsc parkingo-
wych dla samochodów użytkowników staoych 
i przebywających okresowo oraz zieleni izolacyj-
nej, 

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

8. ZJ/83 – teren zlokalizowany w strefie parku 
podworskiego, objętego ochroną konserwatorską,  
1) teren wpisany do rejestru zabytków, obowiązują 

ustalenia zawarte w § 9 ust. 5. 

9. ZP/5 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
urządzonej, takiej jak parki, ogrody, zieleńce itp. 

1) usuwanie drzew (ewentualne) lub wykonywa-
nie robót ziemnych w ich pobliżu należy: 
a) przeprowadzić w sposób nieszkodzący drze-

wom (wskazane wykonanie specjalistycz-
nych ekspertyz), w porozumieniu z Woje-
wódzkim Konserwatorem Przyrody, 

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

c) uzupeoniające nasadzenia zieleni w grani-
cach terenu należy wprowadzać w sposób 
nienaruszający istniejących wartości śro-
dowiska przyrodniczego, 

d) dopuszcza się lokalizację obiektów maoej ar-
chitektury, urządzeń zabawowych dla dzie-
ci, wytyczanie utwardzonych ścieżek dla 
pieszych, 

2) teren wpisany do rejestru zabytków, obowią-
zują ustalenia zawarte w § 9 ust. 5. 

10. ZI/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny zieleni 
izolacyjnej, niskiej wzdouż ciągów komunikacyj-
nych oraz wokóo terenów intensywnej dziaoalności 
produkcyjno-wytwórczej, baz, skoadów i magazy-
nów – wymagane zadrzewienie terenu, 

1) dopuszcza się lokalizację plenerowych urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych, z wyoączeniem możli-
wości lokalizacji towarzyszących obiektów ku-
baturowych, 

2) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturo-
wych (mieszkalnych, usougowych, produkcyj-
nych i gospodarczych), 
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3) ustala się zakaz prowadzenia upraw roślin 
przeznaczonych do konsumpcji, 

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

11. ZD/1 – przeznaczenie podstawowe – tereny 
ogródków dziaPkowych, 
1) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami 

na staoy pobyt ludzi, 
2) dopuszcza się prowadzenie napowietrznej 

i podziemnej infrastruktury technicznej. 

V. Obręb PrzecPawice: 
1. MN/9/(1-13) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12 m licząc od poziomu terenu (naj-
niższego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) bryoą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 

2. MN/1 /(1-6) – przeznaczenie podstawowe – zabu-
dowa mieszkaniowa jednorodzinna wolno stojąca 
lub bliźniacza, o niskiej intensywności zabudowy 
(maksymalnie do 2 mieszkań w budynku), 
1) dopuszczalne funkcje towarzyszące – usougi 

wbudowane w części parterowej, urządzenia 
towarzyszące, zieleń urządzona, 

2) dopuszcza się jako funkcje towarzyszące: garaże 
i budynki gospodarcze wolno stojące, nieprze-
kraczających 25% powierzchni użytkowej zabu-
dowy dziaoki, 

3) dopuszcza się w pomieszczeniach gospodar-
czych prowadzenie punktów przetwórstwa wa-
rzywno-owocowego do produkcji rolnej, 

4) zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, stwarzających uciążliwości dla 
mieszkańców i środowiska przyrodniczego oraz 
wymagających wielokrotnej (ponad 2 kursy 
w ciągu doby) obsougi transportowej i ciężkiego 
(ponad 3,5 tony) transportu dostawczego, 

5) lokalne warunki, zasady i standardy ksztaotowa-
nia zabudowy i urządzania terenu: 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 2 kondygnacji nadziem-
nych plus poddasze użytkowe, lecz nie wię-
cej niż 12m licząc od poziomu terenu (najniż-
szego) do szczytu kalenicy, dachy o syme-
trycznym ukoadzie pooaci (w tym dopuszczal-
ne wielospadowe) o pokryciu dachówką ce-
ramiczną lub innymi materiaoami o fakturze 
dachówkopodobnej, 

b) bryoą budynku należy nawiązać do istniejącej 
w sąsiedztwie zabudowy o charakterystycz-
nych cechach regionalnych, 

c) ustala się jako obowiązujące stosowanie 
w nowo projektowanych budynkach miesz-
kalnych  pooaci  dachowych  o  spadkach 
30–45°, w ukoadzie symetrycznym (dopusz-
cza się dachy wielospadowe), 

d) dopuszcza się stosowanie dachów jednospa-
dowych wyoącznie w budynkach gospodar-
czych lub towarzyszących, 

e) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
35% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.), 

f) w przypadku lokalizacji funkcji towarzyszą-
cych (usoug wbudowanych) ustala się obo-
wiązek wydzielenia w obrębie woasności 
miejsc postojowych dla samochodów użyt-
kowników staoych i przebywających okreso-
wo. 
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3. RU/3 – przeznaczenie podstawowe – tereny obsPu-
gi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowla-
nych, ogrodniczych oraz gospodarstwach leśnych 
i rybackich. 
1) Dopuszczalne kierunki przeksztaoceń: 

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

b) budowa nowych budynków zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami szczególnymi, 

c) zabudowa odtworzeniowa po budynkach zli-
kwidowanych, 

d) Dopuszcza się wybudowanie budynku miesz-
kalnego, lub utworzenie lokalu mieszkalnego 
dla woaściciela bądź zarządcy terenu 

2) Zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyj-
nych zaliczonych zgodnie z przepisami szczegól-
nymi do obiektów mogących pogorszyć stan 
środowiska, 

3) Lokalne warunki, zasady i standardy ksztaoto-
wania zabudowy i urządzania terenu 
a) wysokość nowo realizowanej zabudowy nie 

może przekroczyć 10 m licząc od poziomu te-
renu do okapu dachu,  

b) dopuszcza się przeznaczanie pod zabudowę 
(w tym utwardzone nawierzchnie, dojścia 
i dojazdy, parkingi i tarasy) maksymalnie do 
50% powierzchni dziaoek, pozostaoą część 
należy użytkować jako czynną biologicznie 
(trawniki, zieleń ozdobna, ogrody itp.). 

4. ZJ/1, ZJ/72 – teren zlokalizowany w strefie parku 
podworskiego, objętego ochroną konserwatorską 
1) nbowiązują ustalenia zawarte w § 5 pkt 1, 
2) obowiązują następujące ustalenia: 
3) Zakaz lokalizacji nowych obiektów kubaturo-

wych, 
4) Wszelkie dziaoania inwestycyjne podejmowane 

na tym terenie należy uzgodnić z Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków. 

§ 6 

Zasady rozwoju i funkcjonowania ukPadu 
komunikacyjnego: 

1. Ustala się linie rozgraniczające przestrzeń publiczną 
w zakresie komunikacji (drogi wraz z urządzeniami 
pomocniczymi) i wprowadza się ich następującą 
klasyfikację funkcjonalną: 
1) nkreśla się rezerwę terenu pod drogę ekspreso-
wą C-5 wyoączoną z zabudowy określoną na ry-
sunku planu, 

2) droga wojewódzka nr 34 , relacji nborniki Ślą-
skie – Trzebnica, o parametrach drogi gPównej 
KDG, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = 20–

–30 m, 
b) szerokość jezdni =  6,0–7,0 m, 
c) dostępność terenów zainwestowanych po-

przez drogi klasy niższej, zgodnie z kategory-
zacją dróg publicznych, 

d) dla obiektów budowlanych nieprzeznaczo-
nych na staoy pobyt ludzi odlegoość pomiędzy 
obiektami budowlanymi a zewnętrzną krawę-

dzią jezdni nie może być mniejsza niż 10 m 
na terenie zabudowanym i nie mniejsza niż 
20 m poza terenem zabudowanym,  

e) dla obiektów przeznaczonych na staoy pobyt 
ludzi odlegoość pomiędzy obiektami budowla-
nymi a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może 
być mniejsza niż 10 m na terenie zabudowa-
nym, a poza terenem zabudowanym, nie 
mniejsza niż 30 m, 

f) dopuszcza się strefę lokalizacji środków 
ochrony czynnej przed szkodliwym wpoywem 
ruchu samochodowego o szerokości 10 m 
między linią zabudowy, a linią rozgraniczającą 
drogi, zgodnie z Wytycznymi Projektowania 
Dróg, 

g) wymagana korekta ouków drogi w celu po-
prawy warunków widoczności i bezpieczeń-
stwa ruchu, 

h) występuje konieczność budowy ciągów pie-
szo-jezdnych wzdouż zabudowy i poza zabu-
dową, 

i) dopuszcza się, za zgoda woaścicieli terenów 
sąsiednich, poszerzenia linii rozgraniczają-
cych, 

j) drogi, jeśli jest to uzasadnione modernizacją, 
bezpieczeństwem lub ochroną przed szkodli-
wym dziaoaniem ruchu komunikacyjnego, 

3) drogi powiatowe, dostępne bez ograniczeń, 
o parametrach drogi lokalnej KDJ, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = 14–

–20 m, 
b) szerokość jezdni = 5,0–6,0m, 
c) odlegoość pomiędzy obiektami budowlanymi 

a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być 
mniejsza niż 9 m na terenie zabudowanym 
i nie mniejsza niż 20 m poza terenem zabu-
dowanym, chyba że inaczej wskazują nie-
przekraczalne lub obowiązujące linie zabudo-
wy, zaznaczone na rysunku planu, oraz tech-
niczne warunki usytuowania budynków od 
granicy dziaoki, 

d) wymagana korekta ouków drogi w celu po-
prawy warunków widoczności i bezpieczeń-
stwa ruchu, 

e) występuje konieczność budowy ciągów pie-
szo-jezdnych wzdouż zabudowy i poza zabu-
dową, 

f) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 
elementów maoej architektury, 

g) dopuszcza się organizowanie stanowisk po-
stojowych, sposób ich jest formą organizacji 
zagospodarowania tymczasowego, 

4) drogi gminne, dostępne bez ograniczeń, o para-
metrach drogi dojazdowej KDD ewentualnie dro-
gi lokalnej KDJ, 
a) szerokość  w liniach rozgraniczających = 6–

–16 m, 
b) szerokość jezdni = 4,0–7,0 m, 
c) odlegoość pomiędzy obiektami budowlanymi 

a zewnętrzną krawędzią jezdni nie może być 
mniejsza niż 6 m na terenie zabudowanym 
i nie mniejsza niż 15 m poza terenem zabu-
dowanym, chyba że inaczej wskazują nie-
przekraczalne lub obowiązujące linie zabudo-
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wy, zaznaczone na rysunku planu, oraz tech-
niczne warunki usytuowania budynków od 
granicy dziaoki, 

d) minimalne promienie skrętu = 11 m na ouku 
zewnętrznym, 

e) wymagana korekta ouków drogi w celu po-
prawy warunków widoczności i bezpieczeń-
stwa ruchu, 

f) występuje konieczność budowy ciągów pie-
szo-jezdnych wzdouż zabudowy i poza zabu-
dową, 

g) dopuszcza się wprowadzenie zieleni oraz 
elementów maoej architektury, 

h) dopuszcza się organizowanie stanowisk po-
stojowych, sposób ich jest formą organizacji 
zagospodarowania tymczasowego, 

5) KDx – ciągi pieszo-jezdne, wśród zabudowy 
mieszkaniowej istniejącej i projektowanej, od-
powiadające parametrom dróg pożarowych, 
utwardzone, przystosowane do przejazdu pojaz-
dów straży pożarnej i obsougi komunalnej, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min. 

5 m, 
b) szerokość jezdni utwardzonej = min. 3,5 m, 
c) minimalne promienie skrętu = 11 m na ouku 

zewnętrznym. 
6) KDp – drogi polne, wśród terenów użytkowa-

nych rolniczo, przystosowanych do przejazdu 
maszyn i pojazdów rolniczych, 
a) szerokość w liniach rozgraniczających = min. 

4 m, 
b) minimalne promienie skrętu = 10 m na ouku 

zewnętrznym. 
2. W liniach rozgraniczających dróg i ulic dopuszcza 
się: 
1) umieszczanie zieleni izolacyjnej i ozdobnej, 
2) prowadzenie sieci infrastruktury technicznej na 

warunkach określonych w przepisach szczegól-
nych, w oparciu o sporządzone dokumentacje 
techniczne uzgodnione z zarządcami dróg, 

3) lokalizację urządzeń obsougi komunikacji zbioro-
wej (przystanki, zatoki autobusowe), 

4) lokalizację nieograniczających bezpieczeństwa 
ruchu reklam, obiektów maoej architektury, 

5) do czasu realizacji projektowanych odcinków 
ulic lub poszerzenia do docelowych parametrów 
istniejących ulic dopuszcza się dotychczasowy 
sposób zagospodarowania terenów, bez możli-
wości wprowadzania trwaoych obiektów budow-
lanych, uniemożliwiających docelową realizację 
ustaleń planu, 

6) lokalizację ścieżek pieszo-rowerowych. 

§ 7 

Zasady rozwoju infrastruktury technicznej: 

1. Docelowo przyjmuje się zasadę, iż wszystkie linio-
we elementy infrastruktury technicznej wraz z to-
warzyszącymi urządzeniami, poza przyoączami do 
poszczególnych obiektów, powinny być usytuowa-
ne pod ziemią (linie elektryczne niskiego i średniego 
napięcia i telefoniczne wyoącznie kablowe) z wyoą-
czeniem trafostacji oraz znajdować się w liniach 
rozgraniczających dróg i ulic lub innych przestrzeni 
publicznych, za zgodą zarządzającego. W sytu-

acjach szczególnie uzasadnionych względami tech-
nicznymi bądź bezpieczeństwa dopuszcza się prze-
prowadzenie sieci poza ukoadem ulic. 

2. nbsougę obszaru objętego planem w zakresie infra-
struktury technicznej określa się następująco: 
1) zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usou-

gowo-produkcyjnych oraz ochrony przeciwpoża-
rowej – rozdzielczą sieć wodociągową należy 
prowadzić w terenie zabudowanym lub przewi-
dzianym do zabudowy w liniach rozgraniczają-
cych dróg oraz na terenach nieprzewidzianych 
pod zabudowę, zgodnie z obowiązującymi prze-
pisami szczególnymi, ze szczególnym uwzględ-
nieniem warunków dostępności do wody dla ce-
lów przeciwpożarowych, 

2) kanalizacja sanitarna: 
a) realizacja systemem grawitacyjno-toocznym 

(przewody prowadzone w liniach rozgranicza-
jących ulic), 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcin-
ków kanalizacji sanitarnej poza liniami roz-
graniczającymi ulic w uzgodnieniu z woaści-
cielami nieruchomości, wymagane jest for-
malne ustalenie zasad dostępności sieci 
w sytuacjach awaryjnych lub w celu jej mo-
dernizacji, 

c) ustala się zakaz lokalizacji bezodpoywowych 
zbiorników na nieczystości poynne (szamb) 
w zabudowie mieszkalnej, produkcyjnej 
i usougowej dla terenów skanalizowanych, 

3) kanalizacja deszczowa-prowadzone w liniach 
rozgraniczających ulic, odprowadzenie wód opa-
dowych za pomocą istniejących lub projektowa-
nych kolektorów, do istniejących rowów (za 
zgodą ich zarządcy), 

4) bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów, 

5) zaopatrzenie w gaz: 
a) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz, siecią roz-

dzielczą, prowadzoną w liniach rozgraniczają-
cych ulic, na terenach przeznaczonych pod 
zabudowę i użytkowanych rolniczo, 

b) dopuszcza się prowadzenie krótkich odcin-
ków sieci gazowej (maksymalnie średniego 
ciśnienia) poza liniami rozgraniczającymi ulic, 
w uzgodnieniu z woaścicielami nieruchomości, 
wymagane jest formalne ustalenie zasad do-
stępności w sytuacjach awaryjnych lub 
w celu modernizacji sieci, 

6) elektroenergetyka: 
a) zasilanie istniejącą siecią napowietrzną ni-

skiego napięcia, 
b) adaptuje się istniejące stacje transformato-

rowe, z dopuszczeniem możliwości ich mo-
dernizacji lub likwidacji, 

c) zaleca się kablowanie istniejących odcinków 
sieci napowietrznych w przypadku kolizji 
z projektowaną zabudową oraz w rejonach 
intensywnej istniejącej i projektowanej zabu-
dowy, po uzgodnieniu z zarządcą sieci, 

d) dopuszcza się możliwość prowadzenia kabli 
energetycznych w liniach rozgraniczających 
dróg publicznych i prywatnych, 
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e) dopuszcza się przebiegi lokalnych linii elek-
troenergetycznych na terenach przewidzia-
nych pod rozwój zabudowy poza pasem dro-
gowym, 

f) sieci wysokiego napięcia w strefach zabudo-
wy mieszkaniowej jako skablowane, 

g) ustala się obowiązek zachowania normatyw-
nych odlegoości zabudowy od istniejących 
i projektowanych linii elektroenergetycznych, 

h) wzdouż linii elektroenergetycznej o napięciu 
110 kV ustala się strefę ochronną o szeroko-
ści 47 m (po 23,5 m od osi linii w obu kie-
runkach), 

7) elektroenergetyczne sieci przesyoowe o napięciu 
400 kV: 
a) obowiązuje strefa ochronna wzdouż linii elek-

troenergetycznej o napięciu 400 kV o szero-
kości 90 m (po 45 m od osi linii w obu kie-
runkach), 

b) zabrania się lokalizowania obiektów budow-
lanych przeznaczonych na pobyt ludzi przez 
czas douższy niż 8 godzin na dobę w strefie 
ochronnej dla linii elektroenergetycznej, 

c) dopuszcza się realizację obiektów związanych 
z dziaoalnością  gospodarczą,  turystyczną, 
rekreacyjną i rolną, w których pobyt ludzi 
nie przekracza 8 godzin, przy speonieniu 
wszystkich  wymagań  Polskiej  Normy PN-E-
-05100 z dnia 03.03.1998 r. „Elektroenerge-
tyczne linie napowietrzne Projektowanie i bu-
dowa”, 

d) obowiązuje uzgadnianie wszelkich warunków 
lokalizacji projektowanych obiektów z woa-
ścicielem przedmiotowej linii, 

8) telekomunikacja – kanalizacją kablową prowa-
dzoną w liniach rozgraniczających ulic (w pasie 
chodnika), 

9) ustala się postulowaną strefę ochronną od gazo-
ciągu wysokiego ciśnienia przebiegającego przez 
teren opracowania wynoszącą minimum 25 m 
dla obiektów zabudowań gospodarczych. Lokali-
zacja ww. obiektów w bezpośrednim sąsiedz-
twie postulowanej strefy wymaga każdorazowo 
uzgodnienia z zarządcą gazociągu, 

10) gospodarka odpadami – staoe odpady bytowo-
gospodarcze gromadzone w szczelnych pojem-
nikach i kontenerach zlokalizowanych przy po-
sesjach, przy zapewnieniu ich systematycznego 
wywozu na zorganizowane wysypisko odpadów 
komunalnych. Gospodarka odpadami powinna 
się odbywać zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

§ 8 

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

2. Wzdouż cieków wodnych ustala się obowiązek za-
chowania trzech metrów strefy wolnej od zainwe-
stowania i zieleni wysokiej w celu zapewnienia 
możliwości zapewnienia prac konserwacyjnych od-
powiednim soużbom melioracyjnym. 

§ 9 

Zasady zagospodarowania terenów i obiektów 
podlegających ochronie: 

Ctrefy ochrony konserwatorskiej. 
Dla zapewnienia woaściwej ochrony dóbr kultury wy-
znacza się strefy ochrony konserwatorskiej, w obrębie 
których powinny obowiązywać następujące wymogi: 

1. Ctrefa „D” ochrony  konserwatorskiej 
1) dtrefa „B” ochrony konserwatorskiej obejmuje 

obszary, w których elementy dawnego ukoadu 
przestrzennego miejscowości lub jej części, tzn. 
rozplanowanie, ksztaot zewnętrzny zabudowy, 
a także jej powiązania z zielenią i krajobrazem 
zachowaoy się w stosunkowo dobrym stanie 
i caoość stanowi wartość kulturową w skali lo-
kalnej. 

2) Wyznaczona zostaoa dla miejscowości Piekary, 
Borkowice, Kuraszków, Kowale. 

3) W strefie „B” obowiązują następujące wymogi 
konserwatorskie: 
a) należy zachować i wyeksponować elementy 

historycznego ukoadu przestrzennego, tj. roz-
planowanie dróg, ulic i placów, linie zabudo-
wy, kompozycję wnętrz urbanistycznych oraz 
kompozycję zieleni; 

b) obiekty o wartościach zabytkowych należy 
poddać restauracji i modernizacji technicznej 
z dostosowaniem obecnej lub projektowanej 
funkcji do wartości obiektu; 

c) nowa zabudowa winna być dostosowana do 
historycznej kompozycji przestrzennej w za-
kresie rozplanowania, skali i bryoy, przy zaoo-
żeniu harmonijnego wspóoistnienia elementów 
kompozycji historycznej i wspóoczesnej oraz 
nawiązywać formami wspóoczesnymi do lo-
kalnej tradycji architektonicznej. Nie może 
ona dominować nad zabudową historyczną. 
Wszelka dziaoalność inwestycyjna musi 
uwzględniać istniejące już związki prze-
strzenne i planistyczne; 

d) elementy dysharmonizujące, zwoaszcza unie-
możliwiające ekspozycję wartościowych 
obiektów zabytkowych, winny być usunięte 
lub poddane odpowiedniej przebudowie. Do-
puszcza się pozostawienie ich do śmierci 
technicznej; 

e) w niektórych przypadkach wskazane jest za-
znaczenie śladów nieistniejących fragmentów 
historycznej kompozycji przestrzennej; 

f) nakazuje się objęcie ochroną konserwatorską 
historycznie uksztaotowane otoczenie zabyt-
kowych urządzeń technicznych, 

g) należy przyznać pierwszeństwo wszelkim 
dziaoaniom odtworzeniowym i rewaloryzacyj-
nym, zarówno w przypadku przyrodniczych 
elementów krajobrazu, jak i w stosunku do 
historycznej struktury technicznej, instalacji 
wodnych, sieci komunikacyjnych oraz obiek-
tów objętych ewidencją zabytków i obiektów 
pooożonych na obszarze objętym strefą; 

h) należy preferować te inwestycje, które sta-
nowią rozszerzenie lub uzupeonienie już istnie-
jących form zainwestowania terenu, przy za-
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oożeniu maksymalnego zachowania 
i utrwalenia istniejących już relacji oraz pod 
warunkiem, iż nie kolidują one z historycz-
nym charakterem obiektu; 

i) umieszczanie reklam lub innych tablic, nie-
związanych bezpośrednio z danym obiektem 
i stanowiących na obiekcie lub obszarze ele-
ment obcy, jest zabronione. Dopuszczalne 
jest umiejscawianie tablic informacyjnych in-
stytucji lub szyldów sklepów i zakoadów 
w miejscach na to wyznaczonych, we woa-
ściwej, nieagresywnej formie.  

j) obowiązuje zaopiniowanie u Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków wszelkich planowa-
nych prac budowlanych przy obiektach obję-
tych strefą konserwatorską. 

2. Ctrefa „OW” obserwacji archeologicznej. 
1) dtrefa „nW” obserwacji archeologicznej obejmu-

je obszar o stwierdzonej lub domniemanej za-
wartości ważnych reliktów archeologicznych. 

2) Na obszarze w granicach objętych opracowa-
niem planu wprowadza się strefę „nW” ochrony 
zabytków archeologicznych dla wsi o metryce 
średniowiecznej. 

3) Wyznaczona zostaoa w następujących miejsco-
wościach: Kuraszków, Kowale, Przecoawice, 
Borkowice i Piekary. 

4) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na tym ob-
szarze podlegają następującemu ustaleniu: 
a) inwestycyjne związane z pracami ziemnymi 

należy uzgodnić z Dolnośląskim Wojewódz-
kim Konserwatorem Zabytków, co do ko-
nieczności ich prowadzenia pod nadzorem ar-
cheologicznym i za pozwoleniem wojewódz-
kiego konserwatora zabytków, 

b) Nadzór archeologiczny i ratownicze badania 
archeologiczne, prowadzone przez uprawnio-
nego archeologa, odbywają się na koszt in-
westora, 

c) Pozwolenia konserwatorskie należy uzyskać 
przed wydaniem pozwolenia na budowę i dla 
robót niewymagających pozwolenia na bu-
dowę – przed realizacją inwestycji, tj. przed 
uzyskaniem zaświadczenia potwierdzającego 
akceptację przyjęcia zgooszenia wykonywania 
robót budowlanych, 

d) w przypadku dokonania znalezisk archeolo-
gicznych prace budowlane winny być prze-
rwane, a teren udostępniony do ratowniczych 
badań archeologicznych. Badania te wyko-
nywane są na koszt inwestora (gozporządze-

nie Ministra Kultury i dztuki z 9 czerwca 
2004 r.; Dz. U. Nr 150, poz. 1579). Wyniki 
tych badań decydują o możliwości kontynu-
owania prac budowlanych, konieczności 
zmiany technologii lub ewentualnie o ich za-
niechaniu i zmianie przeznaczenia terenu; 

e) bez uzgodnienia dopuszcza się jedynie pro-
wadzenie prac porządkowych, niewnikają-
cych w goąb gruntu, oraz prac rolniczych. 

5) Wszelkie zamierzenia inwestycyjne na pozosta-
oym obszarze, tj. poza zasięgiem stanowisk ar-
cheologicznych i strefą „nW” ochrony konser-
watorskiej, podlegają następującemu ustaleniu: 
a) Inwestor zobowiązany jest do pisemnego 

powiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkie-
go konserwatora Zabytków o terminie rozpo-
częcia i zakończenia prac ziemnych z co naj-
mniej 7-dniowym wyprzedzeniem. 

b) W przypadku wystąpienia zabytków i obiek-
tów archeologicznych wymagane jest podję-
cie ratowniczych badań wykopaliskowych, za 
pozwoleniem Dolnośląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków. 

3. dtanowiska archeologiczne 
1) Na obszarze stanowisk archeologicznych obo-

wiązują następujące wymogi konserwatorskie: 
a) dopuszcza się uprawy rolnicze, ogrodowe 

itp., przy czym należy unikać zbyt goębokiej 
orki, stanowiącej zagrożenie dla znajdujących 
się w ziemi zabytków archeologicznych; 

b) dopuszczalne jest lokalizowanie inwestycji na 
terenie stanowiska archeologicznego, pod 
warunkiem uzgodnienia i uzyskania zezwole-
nia od Inspekcji Zabytków Archeologicznych 
woaściwego oddziaou doużby nchrony Zabyt-
ków oraz przeprowadzenia ratowniczych ba-
dań archeologicznych metodą wykopalisko-
wą. Badania te uwolnią teren przeznaczony 
pod inwestycję od archeologicznej substancji 
zabytkowej i umożliwią jednocześnie prze-
prowadzenie tejże inwestycji. W takim przy-
padku badania archeologiczne prowadzone są 
na koszt Inwestora, który zobowiązany jest 
zlecić ich wykonanie wybranej przez siebie 
instytucji, firmie lub archeologowi uprawnio-
nym do ich wykonywania. Wyniki tych badań 
decydują o możliwości kontynuowania prac 
budowlanych, konieczności zmiany technolo-
gii lub ewentualnie o ich zaniechaniu i zmia-
nie przeznaczenia terenu. 

 
 
 
 
Kowale obszar 77-27 AZP 

Lp. Nr stanowiska określenie datowanie uwagi 
6.1  znalezisko luźne epoka kamienia Muzeum Mrcheologiczne Wrocław - mapa 2705 
6.2  znalezisko luźne kultura łużycka Muzeum Mrcheologiczne Wrocław - mapa 2705 

 bez lokalizacji skarb 
wczesne 
średniowiecze 

archiwum IZM SOZ Wrocław - teczka Kowale 

 bez lokalizacji znalezisko luźne 
wczesne 
średniowiecze 

archiwum IZM SOZ Wrocław - teczka Kowale 
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Kuraszków obszar 75-27 AZP 

Lp. Nr stanowiska Określenie Datowanie Uwagi 
7.1 stan. nr 2/125 ślad osadnictwa epoka kamienia  

7.2 stan. nr 9/126 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka, okres halsztacki 
pradzieje  
wczesne średniowiecze, faza młodsza 

 

7.3 stan. nr 12/127 punkt osadniczy kultura łużycka  
7.4 stan. nr 13/12R ślad osadnictwa pradzieje  
7.5 stan. nr 14/129 ślad osadnictwa wczesne średniowiecze, faza młodsza  

7.6 stan. nr 15/130 
punkt osadniczy 
punkt osadniczy 

wczesne średniowiecze, faza młodsza  
średniowiecze 

 

7.7 stan. nr 16/131 punkt osadniczy pradzieje  

7.R stan. nr 17/132 
punkt osadniczy 
punkt osadniczy 

wczesne średniowiecze, faza młodsza  
średniowiecze 

 

7.9 stan. nr 1R/133 ślad osadnictwa kultura łużycka  

7.10 
stan. nr 19/134 ślad osadnictwa  pradzieje  

średniowiecze 
 

bez lokali-
zacji 

stan. nr 20/135 ślad osadnictwa epoka kamienia  

bez lokali-
zacji 

stan. nr 21/136 
 

ślad osadnictwa kultura łużycka, IV okres epoki brązu – okres halsz-
tacki 

 

  ślad osadnictwa średniowiecze  

Kuraszków obszar 75-28 AZP 

Lp. nr stanowiska Określenie datowanie uwagi 
7.11 stan. nr 7/99 ślad osadnictwa neolit  

7.12 stan. nr R/100 
Osada 
osada 

kultura łużycka, epoka brązu 
wczesne średniowiecze 

 

7.13 stan. nr 10/101 punkt osadniczy kultura łużycka  
7.14 stan. nr 11/102 ślad osadnictwa kultura łużycka  

Piekary obszar 75-28 AZP 

Lp. nr stanowiska Określenie datowanie uwagi 

15.1 stan. nr 1/6R 

osada (?) 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 

epoka kamienia  
epoka kamienia  
okres wpływów rzymskich (?) 
pradzieje  
wczesne średniowiecze (?), faza młodsza (?) 
średniowiecze 

 

15.2 stan. nr 2/69 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

neolit (?) 
wczesne średniowiecze, faza młodsza 

 

15.3 stan. nr 3/70 

ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

kultura pomorska (?) 
pradzieje  
wczesne średniowiecze, faza młodsza  
średniowiecze 

 

15.4 stan. nr 4/71 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka  
wczesne średniowiecze, faza młodsza 

 

15.5 stan. nr 5/72 

ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 
punkt osadniczy 

epoka kamienia  
kultura łużycka  
kultura przeworska, okres wpływów rzymskich 
pradzieje  
XIII wiek 

 

15.6 stan. nr 6/73 
ślad osadnictwa 
punkt osadniczy 

pradzieje  
pradzieje 

 

15.7 stan. nr 7/74 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

neolit (?) 
pradzieje 

 

15.R stan. nr R/75 
punkt osadniczy 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka  
wczesne średniowiecze, faza młodsza 

 

15.9 stan. nr 9/76 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

kultura łużycka  
pradzieje 

 

15.10 stan. nr 10/77 ślad osadnictwa; kultura łużycka  
bez lo-
kalzcji 

stan. nr 11/7R ślad osadnictwa epoka kamienia  

bez lokali-
zacji 

stan. nr 12/79 ślad osadnictwa;  średniowiecze  
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PrzecPawice obszar 75-28  

Lp. nr stanowiska określenie datowanie uwagi 
16.1 stan. nr 1/103 ślad osadnictwa neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej  
16.2 stan. nr 2/104 ślad osadnictwa wczesne średniowiecze, faza młodsza  
16.3 stan. nr 3/105 punkt osadniczy kultura łużycka  
16.4 stan. nr 4/106 punkt osadniczy kultura łużycka  

16.5 stan. nr 5/107 
ślad osadnictwa 
ślad osadnictwa 

neolit (?) 
kultura łużycka 

 

16.6 stan. nr 6/10R 
punkt osadniczy  
punkt osadniczy  
punkt osadniczy 

kultura łużycka  
kultura przeworska, okres wpływów rzymskich (?) 
pradzieje 

 

16.7 stan. nr 7/109 punkt osadniczy pradzieje  
16.R stan. nr R/110 punkt osadniczy kultura łużycka, okres halsztacki  

 
4. Obiekty i obszary objęte ewidencją zabytków: 

nbowiązuje uzgadnianie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków wszelkich zamierzeń inwestycyjnych do-
tyczących obiektów i obszarów znajdujących się w ewidencji zabytków  

Dorkowice 

Lp. Nazwa obiektu Mdres, nr Datowanie 
  1. Pałac – ob. dom mieszkalny Borkowice 6 2 poł. XIX w. 
  2. Folwark  XIX w. 
  3. Park pałacowy  XIX/XX w. 

 
Kowale 

Lp. Nazwa obiektu Mdres, nr Datowanie 
Zespół pałacowy   
Pałac  
Dom zarządcy 

12 XIX, XX 

Oficyna mieszkalno – gospodarcza 10 Poł. XIX, XX, l.90 – XIX 
Oficyna mieszkalno – gospodarcza 11 Ok. 1R70 r. 
Obora I  p. XX 
Obora II  Ok. 1R90 r. 

  1. 

Bud. gospodarczy  l-90 XIX 
  2. Dom mieszkalny, ob. magazyn  1R95 
  3. Waga – 323Rb.Ochot. Straż Pożarna  l. 90 XIX 
  4. Budynek mieszkalny   1930r. 
  5. Stodoła I   p. XX w. 
  6. Stodoła II  p. XX w. 
  7. Dom mieszkalny 20 Ok. ok. 1900, l. 20-XX w. 
  R. Dom mieszkalny 24 p. XX w. 

Kuraszków 

Lp. Nazwa obiektu Mdres, nr Datowanie 
1 2 3 4 

  1. Kaplica cmentarna Kościelna 4 Poł. XIX 
  2. Pałac Turystyczna 2 XIX/XX 
  3. Dom mieszkalny Zielona 2 p. XX 
  4. Dom mieszkalny Lipowa 11 p. XX 
  5. Dom mieszkalny W. Witosa 1 p. XX 
  6. Dom mieszkalny W. Witosa R p. XX 
  7. Dom mieszkalny Lipowa 17 p. XX 
  R. Dom mieszkalny Lipowa 57 XIX/XX 
  9. Dom mieszkalny Lipowa 59 k. XIX 
10. Dom mieszkalny Lipowa 77 XIX/XX 
11. Dom mieszkalny Lipowa R5 k. XIX 
12. Dom mieszkalny Lipowa R7 p. XX 
13. Dom mieszkalny Lipowa 99 p. XX 
14. Dom mieszkalno – gospodarczy Jesionowa R Ok. 1RR0 r. 
15. Stodoła Jesionowa vis a vis R k. XIX 
16. Oficyna folwarczna Boczna 2 p. XX 
17. Oficyna folwarczna Boczna 4,6,R XIX/XX 
1R. Dom mieszkalny Lipowa 4R p. XX 
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  cd. tabeli 
1 2 3 4 

19. Dom mieszkalny Kościelna 9 p. XX 
20. Dom mieszkalny Kościelna 42 XIX/XX 
21. Dom mieszkalny Górna 42 p. XX 
22 Cmentarz poewangelicki  I poł. XIX w. 

Piekary 

Lp. Nazwa obiektu Mdres, nr Datowanie 
  1. Stacja transformatorowa  Ok. 1920 
  2. Zespół mieszkalno - gospodarczy 2 p. XX 
  3. Dom mieszkalny 4 k. XIX 
  4. Dom mieszkalny 10 p. XX 

Zespół mieszkalno-gospodarczy 17 XIX/XX 
– dom mieszkalny  
– budynek gospodarczy p. XX 
– stodoła p. XX 

  5. 

– obora 

 

Ok. 1R90 

PrzecPawice 

Lp. Nazwa obiektu Mdres, nr Datowanie 
Zespół zabudowań folwarku: 1R Ok. 1R70 
– spichlerz  
– owczarnia Ok. 1RR0 

  1. 

– obora 
 

0k. 1RR0 
  2. Stacja transformatorowa  Ok. 1910 – 20 
  3. Dom mieszkalny 3 XIX/XX 
  4. Dom mieszkalny 5  
  5. Dom mieszkalny 6  
  6. Zespół mieszkalno-gospodarczych 13 Ok. 1R90 
  7. Dom mieszkalny 1R Ok. 1RR0 
  R Park pałacowy  Ok. 1R40 

 
5. Obiekty i obszary objęte rejestrem zabytków: 

Park w Kowalach wpisany do rejestru zabytków, 
wszelkie prace wymagają pozwolenia Wojewódz-
kiego Konserwatora Zabytków. 

6. Ctrefa ochrony sanitarnej cmentarzy: 
1) określa się strefę ochrony sanitarnej dla cmenta-

rzy skanalizowanych w odlegoości 50 m od gra-
nicy cmentarza, a dla cmentarzy nieskanalizo-
wanych w odlegoości 150 m od granicy, 

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

7. Granica gPównego zbiornika wód podziemnych 
GZWP nr 3 3 „Dolina Daryczy - GPogów” 
Użytkowanie zgodne z przepisami szczególnymi 

8. Ctrefy ochrony ujęć wody: 
nkreśla się strefę ochrony sanitarnej dla ujęć wody 
zgodnie z przepisami szczegóoowymi. 

§ 10 

Czczególne zasady zagospodarowania wynikające 
z potrzeby ochrony środowiska przyrodniczego: 

1. wszelka dziaoalność w obrębie terenu objętego pla-
nem winna respektować obowiązujące przepisy 
szczególne dotyczące ochrony i ksztaotowania śro-
dowiska, 

2. bezwzględnie zabrania się wprowadzania nie-
oczyszczonych ścieków do wód powierzchnio-
wych, podziemnych oraz gruntów, 

3. uciążliwość prowadzonej dziaoalności w zakresie 
emisji haoasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza, 

substancji zoowonnych oraz niejonizującego pro-
mieniowania elektromagnetycznego, nie może po-
wodować przekroczenia granic woasności terenu, 
na jakim jest lokalizowana, 

4. dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaoywać 
na środowisko wymagane jest przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaoywania na 
środowisko, 

5. zabrania się lokalizowania w granicach dziaoek 
obiektów i urządzeń usougowych i produkcyjnych 
zaliczonych zgodnie z przepisami szczególnymi do 
obiektów mogących pogorszyć stan środowiska, 
stwarzających uciążliwości dla mieszkańców i śro-
dowiska przyrodniczego oraz wymagających wielo-
krotnej (ponad 4 kursy w ciągu doby) obsougi 
transportowej i ciężkiego (ponad 3,5 tony) trans-
portu dostawczego, 

6. na terenie objętym planem dopuszcza się wszelkie 
dziaoania na rzecz poprawy stanu środowiska nieza-
leżnie od tego, czy są one bezpośrednio związane z 
ustaloną funkcją tereny. 

§ 11 

Zasady i warunki podziaPu terenów na dziaPki 
budowlane: 

1. Granice nowych podziaoów geodezyjnych, dopusz-
cza się z zastrzeżeniem zachowania minimalnej sze-
rokości frontu dziaoki budowlanej (mierzonej w linii 
zabudowy): 
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a) w zabudowie oznaczonej 
symbolem MN       = 20 m, 

b) w zabudowie oznaczonej 
symbolem MU, MNU    = 24 m, 

2. Ustala się minimalne powierzchnie nowo wydziela-
nych dziaoek budowlanych,  
a) w zabudowie oznaczonej symbolem MN: 

wolno stojącej      = 1200 m2, 
bliźniaczej       = 1000 m2, 
szeregowej       = 600 m2, 

b) w zabudowie oznaczonej 
symbolem MNU      = 1200 m2, 

c) gM         = 1500 m2  
3. W przypadku podziaoów wtórnych w terenach za-

budowanych, w uzasadnionych przypadkach, do-
puszcza się odstępstwa od powierzchni nowo wy-
dzielanych dziaoek wymienionych w § 11 ust. 2. 

§ 12 

Ustala się następujące stawki procentowe w stosunku 
do wzrostu wartości nieruchomości objętych niniej-
szym planem, soużące naliczeniu jednorazowej opoaty 
uiszczanej przez woaścicieli nieruchomości, w przypad-
ku ich zbycia w ciągu 5 lat od dnia, w którym ustale-
nia niniejszego planu staoy się obowiązujące. 

1) tereny nowo projektowanej zabudowy MN, MNU, 
gM              30%, 

2) tereny nowo projektowanych usoug U, UT,  30%, 
3) projektowanej komunikacji drogowej i zieleni   0%, 
4) obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej  0%, 
5) gruntów stanowiących woasność komunalną 

gminy                0%, 
6) pozostaoe tereny zainwestowane       0%. 

§ 13 

Wykonanie niniejszej uchwaoy powierza się Burmi-
strzowi nbornik Śląskich. 

§ 14 

Niniejsza uchwaoa wchodzi w życie po upoywie 30 dni 
od daty ogooszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 
 
 
 PgZEWnDNIPZZPW 
 gADW MIEJdKIEJ 

 SZCZEPAN ANTOSZCZYSZYN 
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ZaPącznik nr 1 do uchwaPy Rady Miej-
skiej w Obornikach Eląskich z dnia 
24 listopada 2  5 r. (poz. 563) 
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ZaPącznik nr 2 do uchwaPy Rady Miej-
skiej w Obornikach Eląskich z dnia 
24 listopada 2  5 r. (poz. 563) 
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ZaPącznik nr 3 do uchwaPy Rady Miej-
skiej w Obornikach Eląskich z dnia 
24 listopada 2  5 r. (poz. 563) 
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ZaPącznik nr 4 do uchwaPy Rady Miej-
skiej w Obornikach Eląskich z dnia 
24 listopada 2  5 r. (poz. 563) 

 



Dziennik Urzędowy 
Województwa Dolnośląskiego Nr 36 –  3245  – Poz. 563 

ZaPącznik nr 5 do uchwaPy Rady Miej-
skiej w Obornikach Eląskich z dnia 
24 listopada 2  5 r. (poz. 563) 
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ZaPącznik nr 6 do uchwaPy Rady Miej-
skiej w Obornikach Eląskich z dnia 
24 listopada 2  5 r. (poz. 563) 
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ZaPącznik nr 7 do uchwaPy Rady Miej-
skiej w Obornikach Eląskich z dnia 
24 listopada 2  5 r. (poz. 563) 
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